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ACTIVITATEA INSTITUTULUI NAÞIONAL
DE CERCETÃRI ECONOMICE ÎN ANUL 1990
Institutul Naþional de Cercetãri Economice al Academiei Române, în
cursul anului 1990, ºi-a concentrat preocupãrile pe fundamentarea teoreticã
ºi metodologicã a tranziþiei la economia de piaþã în România. Acest prim
numãr al Analelor INCE este dovada palpabilã cã, într-o perioadã extrem de
scurtã, colaboratorii Institutului au reuºit sã elaboreze un numãr
impresionant de lucrãri care au fost puse la dispoziþia specialiºtilor prin
publicaþiile Institutului.
Institutul Naþional de Cercetãri Economice a constituit punctul de
sprijin esenþial al elaborãrii “Schiþei strategiei înfãptuirii economiei de piaþã
în România”, încheiatã la sfârºitul lunii aprilie a anului 1990 ºi publicatã în
cursul lunii mai.
O particularitate a studiilor efectuate privind tranziþia la economia de
piaþã este aceea cã ele se bazeazã pe analizele critice obiective ale
concluziilor pe care ni le oferã evoluþia gândirii economice universale,
precum ºi experienþa þãrilor est-europene care se confruntã cu probleme
similare în procesul trecerii de la o economie supercentralizatã la o
economie de piaþã. Ceea ce distinge lucrãrile Institutului privind strategia
tranziþiei în România este încercarea de a soluþiona o complicatã sarcinã
care, sub raport teoretic dar ºi al experienþelor practice, este în bunã
mãsurã ineditã ºi anume: resorbþia crizei economice deosebit de complexe
pe care am moºtenit-o, minimizarea costurilor sociale ale tranziþiei la
economia de piaþã (urmãrindu-se în prima fazã preîntâmpinarea deteriorãrii
grave a nivelului de trai ºi protecþia pãturilor celor mai expuse, urmând sã se
asigure acoperirea costurilor sociale ale tranziþiei în bunã mãsurã simultan
cu apariþia lor, astfel încât, chiar în cursul tranziþiei ºi nu ulterior, sã se
atingã un nivel comparabil cu media europeanã la indicatorii sociali de
bazã). Nu este vorba aici de un program electoral demagogic; în “Schiþa
strategiei” au fost calculate 8 variante de bazã ale atingerii acestui obiectiv
prin mijloace economice, care conduc la nivelul propus al consumului pe
locuitor în perioade de timp diferite.
Pentru a preîntâmpina eventualele confuzii, trebuie precizat cã
termenele de tranziþie la economia de piaþã oscileazã în concepþia “Schiþei”
între 5 ºi 12 ani. Sigur cã multe lucruri ar putea fi acum rescrise altfel, mai
aprofundat ºi mai nuanþat, dar “Schiþa” publicatã în luna mai 1990 rãmâne,

6
dupã opinia noastrã, un document de referinþã asupra capacitãþii economiºtilor români de a da soluþii întemeiate la probleme economice inedite.
În lumina experienþei, apar astãzi de deplin întemeiate sublinierile
fãcute în “Schiþã” potrivit cãrora orice aprofundare ºi perfectare a calculelor
este bine-venitã, dar aceasta nu poate suplini soluþionarea problemelor de
fond ºi anume faptul cã economia naþionalã va fi confundatã atât cu
problemele evitãrii unor soluþii dureroase ale tranziþiei, cât ºi cu cea la fel de
presantã ºi încã ºi mai complexã a stabilirii corelaþiilor dintre creºterea
producþiei, productivitatea muncii, dinamica ºi nivelul salariului. Pe bunã
dreptate se scrie în “Schiþã”: “dacã nu se va reuºi ca, în timpul cel mai scurt
dupã alegeri, unitãþile economice sã lucreze dupã criterii economice, atunci
presiunile inflaþioniste pot izbucni sub forma unei inflaþii galopante, care nu
numai cã va pulveriza întreg pachetul de revendicãri satisfãcute din start,
dar va adânci criza moºtenitã, ridicând enorm costurile sociale ºi generale,
interne ºi externe, ale tranziþiei” (p. 13).
La fel de întemeiate apar acum sublinierile potrivit cãrora “o condiþie
absolutã pentru realizarea optimã a tranziþiei la economie de piaþã în
România este asigurarea unei stabilitãþi a climatului social ºi economic pe
durata tranziþiei în condiþiile de autenticã ºi deplinã democraþie” (p. 13).
Astfel încât dimensiunea politicii sociale nu reprezintã doar una din laturile strategiei, ci vizeazã direct fezabilitatea acesteia luatã în ansamblul ei.
În conexiune cu tema fundamentalã menþionatã mai sus, au fost
abordate 17 teme prioritare între care menþionãm “Bazele teoretice ºi
metodologice privind organizaþiile economice subregionale, cu privire
specialã la zona est-europeanã” ºi “Modelul matematic macroeconomic”
menit sã serveascã prognozei pe termen mediu a economiei naþionale.
Institutul Naþional de Cercetãri Economice, în anul 1990, a avut o activitate internaþionalã intensã: 110 deplasãri în strãinãtate; peste 200 de vizitatori strãini în institut; participarea la 31 de reuniuni ºtiinþifice internaþionale.
Menþionãm în mod deosebit colocviul internaþional organizat în colaborare
cu Fundaþia germanã “Friedrich Ebert” la Bucureºti, în cadrul cãruia au avut
loc 6 seminarii pe tema “Impactul social al tranziþiei la economia de piaþã” ºi
la care au participat reputaþi specialiºti din strãinãtate ºi din România.
Lucrãrile colocviului vor fi publicate în numãrul urmãtor al “Analelor”.
De menþionat cã, în cursul anului 1990 CIDE al INCE a publicat peste
800 de lucrãri cuprinzând rezultatele cercetãrilor întreprinse în Institut, dezbaterile ºi rapoartele cercetãtorilor care au efectuat deplasãri în strãinãtate
ºi alte materiale.
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Publicând “Analele”... INCE urmãreºte sã contribuie la accentuarea
comunicabilitãþii între rezultatele cercetãrilor efectuate în diverse puncte ºi,
prin aceasta, la potenþarea rolului pe care cercetarea economicã ºi
economistul înalt calificat le au de jucat în actuala etapã de rãscruce pe
care o parcurge economia noastrã naþionalã.

SCHIÞA DE STRATEGIE A TRECERII LA ECONOMIA
DE PIAÞÃ - MOMENT DE REFERINÞÃ ÎN GÂNDIREA
ECONOMICÃ DIN ÞARA NOASTRÃ
Publicarea Schiþei de strategie a trecerii la economia de piaþã în România, elaboratã de Comisia condusã de academician Tudorel Postolache,
reprezintã, indiscutabil, un moment de referinþã în frontul gândirii noastre
economice, ca ºi în viaþa social-politicã a þãrii. Importanþa acestui document
cu greu ar putea fi supraevaluatã. Depãºind generalitãþile afirmate în programele diferitelor formaþiuni politice, ca ºi multe din naivitãþile ce au populat
o mare parte a materialelor de presã, Schiþa constituie primul ºi deocamdatã,
singurul document, conceput ºi elaborat corespunzãtor exigenþelor
demersului ºtiinþific, care cuprinde de o manierã larg cuprinzãtoare ºi
coerentã, problematica practic-operaþionalã a trecerii la economia de piaþã.
Rezultat al muncii ºi al competenþei a peste 1.200 de specialiºti, cum
ne informeazã “introducerea” schiþei, dar, mai ales al imensului efort de
coordonare ºi valorificare a contribuþiilor acestora – efort depus de acad.
Tudorel Postolache cu o tenacitate ºi capacitate de finalizare exemplare,
“Schiþa” de strategie supusã – la vremea finalizãrii ei – dezbaterii publice
întruneºte atributele de bazã ale unui program practic – evident perfectibil –
de intrare într-o nouã etapã a revoluþiei române, trecerea la revoluþia în
economie – singura cale de apãrare, dezvoltare ºi desãvârºire a revoluþiei
politice ºi în acelaºi timp, de realizare a aspiraþiilor de progres economic al
naþiunii noastre.
Aceastã valoare de program operaþional al realizãrii unui proces cu
adevãrat revoluþionar în economie ºi, prin aceasta, în întreaga societate
româneascã, îi este conferitã de o serie de trãsãturi definitorii dintre care
câteva se cer menþionate.
1. În primul rând, este vorba de faptul cã “Schiþa” prevede nu o
reformare sau o restructurare a sistemului economic existent, ci profunda,
radicala lui transformare. Aceastã transformare constã, pe de o parte, în
demolarea tipului aºa-zis “socialist” de economie bazat pe etatizarea,
practic atotcuprinzãtoare, a exercitãrii atributelor dreptului de proprietate
asupra mijloacelor de producþie ºi rezultatelor producþiei, ºi o planificare
supercentralizatã – “baza materialã” a totalitarismului ºi voluntarismului atât
în viaþa politicã, cât ºi în cea economicã; pe de altã parte, aceastã
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transformare constã în “reintrarea în normal”, în edificarea unor structuri ale
relaþiilor economice compatibile cu cerinþele legilor “naturale” obiective, ale
producþiei ºi schimbului de mãrfuri, adicã ale unei economii de piaþã cum
prin definiþie sunt economiile naþionale. În ce constã natura acestor relaþii?
a) Conþinutul fundamental al relaþiilor economice este dat de relaþiile
de proprietate ºi “Schiþa” afirmã ca punct de plecare în trecerea la economia
de piaþã necesitatea privatizãrii ca fundamentalã condiþie a asigurãrii unei
legãturi directe între obiectul dreptului de proprietate (prin elementele sale –
posesiunea, utilizarea, dispoziþia ºi uzufructul) ºi membrii societãþii ca
indivizi – chezãºia autonomiei lor decizionale fãrã de care economia de
piaþã nu poate funcþiona. În privinþa necesitãþii privatizãrii existã un consens
la scarã naþionalã. Ea a fost conºtientizatã ºi formulatã de toate forþele
politice ale þãrii. Ceea ce caracterizeazã Schiþa faþã de alte poziþii, fãcute
publice, este o anumitã notã de realism în radicalismul sãu, luarea în
consideraþie a caracterului complex al situaþiei din economie ºi, implicit, al
însuºi procesului de privatizare, a cãrui realizare reclamã modalitãþi sau cãi
diferite, adecvate condiþiilor particulare din diferitele segmente ale
economiei. Dintre aceste cãi sunt menþionate:
• vânzarea, prin licitaþie, a unor unitãþi de stat, cãtre persoane
particulare sau grupe de întreprinderi;
• transformarea unitãþilor de stat în societãþi pe acþiuni ºi vânzarea,
parþialã sau integralã a acþiunilor acestora, în condiþiile pieþei;
• încurajarea înfinþãrii de noi unitãþi private fãrã limitarea activitãþii;
• concesionarea sau arendarea; sub diferite forme, a unor unitãþi de
stat, cu posibilitatea cumpãrãrii lor de cãtre întreprinzãtorii respectivi.
(Se apreciazã ca necesarã exceptarea de la privatizare cel puþin a
unitãþilor din sectorul energetic, unele întreprinderi extractive, o parte a
exploatãrilor agricole ºi fondul forestier, sistemul de bazã al transporturilor ºi
telecomunicaþiilor, infrastructurã de bazã pentru ocrotirea sãnãtãþii,
învãþãmânt ºi protecþie socialã).
Pe lângã modalitãþile de privatizare menþionate, aplicabile atât întreprinzãtorilor români, cât ºi celor strãini, Schiþa mai prevede o modalitate, în
opinia noastrã esenþialã – atribuirea gratutã cetãþenilor de acþiuni sau alte
titluri de proprietate, emise asupra unei pãrþi din patrimoniul întreprinderilor
de stat.
Tocmai aceastã prevedere reflectã, pe de o parte, realismul în privinþa
caracterului limitat al posibilitãþilor de privatizare a întreprinderilor de stat
prin vânzarea lor (ca atare sau sub formã de acþiuni) cãtre cetãþenii români
– resursele bãneºti capitalizabile ale populaþiei fiind modeste, iar pe de altã
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parte, intenþia realã de dezetatizare a proprietãþii. O atare concluzie este
susþinutã ºi de prevederea de a se acorda cetãþenilor credite pe termen
lung, în condiþii avantajoase, pentru cumpãrarea de acþiuni sau întreprinderi,
ca ºi de cea privitoare la stimularea atragerii de capital strãin sub formã de
investiþii directe.
Desigur, o încercare a Comisiei de a aproxima dimensiunile distribuirii
gratuite cãtre populaþie a unor titluri de proprietate, ca ºi a volumului
creditelor posibil de acordat cetãþenilor, în vederea trecerii întreprinderilor
de stat în proprietatea privatã (aºa cum a aproximat ponderea de 60-70% la
care va ajunge sectorul privat în avuþia naþionalã acumulatã în urma aplicãrii
mãsurilor de privatizare) ar fi conferit un mai înalt grad de credibilitate
intenþiilor formulate în acest domeniu. Dar, oricum, chiar ºi prin ele însãºi,
aceste prevederi ale Schiþei reflectã o poziþie radicalã, susþinutã de ritmul
alert în care procesul de privatizare ar urma sã se desfãºoare: 2-3 ani pe
ansamblul sectoarelor economice, iar în comerþ, turism, alte servicii ºi
unitãþi industriale mici în linii mari, chiar în cursul anului 1990. Problema
ritmului este o problemã esenþialã. O prelungire a duratei ar însemna
menþinerea în proporþii importante a acelui sistem de relaþii care frâneazã
restructurarea sistemului producþiei sociale, depãºirea marilor ei
dezechilibre ºi a distorsiunilor în funcþionarea economiei, ceea ce
condiþioneazã nivelul redus al eficienþei ei; ar însemna diminuarea
posibilitãþilor de reducere a costurilor sociale implicate de efortul de
depãºire a stãrii de crizã în care se aflã economia. Pe de altã parte,
încercarea de a privatiza “peste noapte” economia naþionalã ºi a o pune sã
funcþioneze în condiþii de piaþã, fãrã o minimã pregãtire, ar putea avea
efecte dramatice atât în plan economic, cât ºi social. Tocmai de aceea
Schiþa opteazã pentru o tranziþie gradualã în ritm rapid – 2-3 ani - în scopul
asigurãrii timpului minim necesar adoptãrii unor mãsuri de pregãtire a
trecerii la economia de piaþã în general, la privatizare în particular – mãsuri
de ordin legislativ, organizatoric, financiar etc. precum: reevaluarea
patrimoniului întreprinderilor (actualmente înregistrat la valoarea iniþialã de
achiziþie), pregãtirea personalului managerial ºi întreprinzãtorilor,
corespunzãtor cerinþelor funcþionãrii economiei de piaþã; crearea unor
instituþii implicate de funcþionarea economiei de piaþã – bãnci comerciale,
burse de mãrfuri ºi burse de valori, companii de asigurãri, birouri de
consultanþã etc, adoptarea unei legislaþii corespunzãtoare – codul
comercial, legea falimentului, legislaþie antimonopolistã etc.
O importanþã principalã o are poziþia exprimatã în Schiþã în privinþa
privatizãrii pãmântului. Recomandând elaborarea ºi adoptarea, încã în
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1990, a legii pãmântului Comisia guvernamentalã opteazã pentru instituirea
dreptului de vânzare-cumpãrare a acestuia, cu precizarea ca noile
reglementãri sã asigure contracararea speculei ºi a tendinþelor
monopolizante, folosirea lui ca sursã de venituri parazitare, sã preîntâmpine
deposedarea de pãmânt a þãranilor.
b) O a doua componentã fundamentalã a trecerii la sistemul relaþiilor
de piaþã, strâns legatã de privatizare, o constituie liberalizarea preþurilor,
formarea lor pe baza raportului dintre cerere ºi ofertã, intervenþia statului
realizându-se nu direct asupra preþurilor, ci asupra acestui raport.
Constatând gravele deformãri din actualul sistem de preþuri ºi
impactul lor negativ asupra proceselor economice, Schiþa opteazã pentru
“mãsuri urgente de pregãtire ºi realizare efectivã a liberalizãrii preþurilor,
concomitent cu privatizarea ºi introducerea unor mecanisme financiarmonetare de reglare indirectã a proceselor economice”.
Pregãtirea acestei acþiuni ar trebui sã aibã loc în cursul anului 1990
astfel ca, de la 1 ian. 1991, sã fie liberalizate preþurile la cca 40-50% din
nomenclatorul total de produse, iar începând cu 1 ian. 1992 sã se extindã la
80-85%. De reþinut cã acest ritm al liberalizãrii este, într-un important grad,
corelat cu ritmul privatizãrii. Dupã 1992 controlul de stat asupra preþurilor ar
urma sã se menþinã, în funcþii de necesitãþi, numai la unele bunuri esenþiale
pentru nivelul de trai (alimente de bazã, energie, combustibil, medicamente
de uz general, unele articole pentru copii, tarifele unor transporturi, chiriile)
ºi, eventual, la unele mijloace de producþie de importanþã naþionalã. Sfera
acestora urmeazã a se restrânge treptat, odatã cu crearea condiþiilor, pentru
echilibrarea cererii ºi ofertei ºi manifestarea unei concurenþe semnificative
pe piaþa internã.
c) Acelaºi spirit radical dominã ºi prevederile din domeniul financiar
bancar, al circulaþiei monetare. Menþionãm, cu titlul de exemplu, câteva din
ele: reducerea treptatã în bugetul de stat a ponderii cheltuielilor pentru
obiective ºi acþiuni economice astfel încât de la buget sã fie finanþate, în
primul rând, învãþãmântul, sãnãtatea, cultura, rezervele de stat, apãrarea
naþionalã, aparatul de stat, ºi numai unele obiective ºi acþiuni economice de
interes general; asigurarea, prin sistemul de impozite ºi taxe, a unui
tratament nediscriminatoriu al diferitelor forme de proprietate – cu excepþia
perioadei de tranziþie când se vor aplica mãsuri de sprijinire a sectorului
privat; interzicerea apelului la emisiunea monetarã pentru acoperirea
deficitului bugetului de stat; eliminarea monopolului de stat în domeniul
asigurãrilor; separarea funcþiei de emisiune monetarã de cea de creditare;
formarea unui sistem de bãnci comerciale – inclusiv private, cooperatiste
sau mixte; crearea structurilor pieþei monetare ºi pieþei capitalului.
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d) O largã liberalizare promoveazã Schiþa în domeniul comerþului
exterior. Monopolul de stat fiind lichidat, se recomandã: crearea cadrului
legislativ prin care sã se asigure condiþii egale pentru toþi agenþii angajaþi în
relaþii economice externe, indiferent de forma de proprietate, ºi autonomia
funcþionalã ºi valutar-financiarã a acestora; restrângerea drasticã a
nomenclatorului de mãrfuri pentru care sunt necesare autorizaþii de importexport (pânã în 1992 sã se limiteze la câteva produse speciale – metale
preþioase, diverse obiecte de artã etc.), introducerea de la 1 ianuarie 1991 a
noului tarif vamal simultan cu introducerea cursului real ºi efectiv al valutei
naþionale; instituirea, de la 1 iulie 1990, a dreptului exportatorilor de a reþine
o parte din valuta încasatã pentru nevoi proprii; stimularea atragerii de
investiþii directe de capital etc.
În privinþa momentului trecerii la convertibilitatea leului, schiþa
avanseazã douã variante: una – de la 1 ianuarie 1992, cu condiþia asigurãrii
unei rezerve valutare de 3-3,5 miliarde dolari, a doua – dupã crearea
condiþiilor de realizare a unor exporturi stabile ºi evitare a inflaþiei.
Cele mai sus menþionate sunt câteva din principalele expresii ale
procesului de radicalã transformare a sistemului de relaþii economice
prefigurat de Schiþã.
2. O a doua trãsãturã a strategiei pe care Schiþa o avanseazã ºi care-i
conferã finalitate economicã, o constituie organica interconectare a
programului de schimbãri în sistemul relaþiilor economice, cu eficientizarea
producþiei sociale prin restructurarea ramurilor economiei ºi modernizarea
producþiei ºi produselor pe baza retehnologizãrii.
Între altele, sunt prevãzute mãsuri de depãºire a unor asemenea
grave dezechilibre, precum: dezechilibrul între potenþialul de resurse
energetice al economiei naþionale ºi necesitãþile ei de energie în actuala sa
structurã energofagã ºi actualele tehnologii (în prezent cca 40% din necesar
se acoperã din import); între baza de materii prime ºi capacitãþile de
producþie existente; între industrie ºi agriculturã (în ambele sensuri); în
domeniul mediului înconjurãtor; între structura actualã a producþiei ºi
cererea internã ºi externã (care, odatã cu trecerea la economia de piaþã, se
va reflecta în subutilizarea unor capacitãþi de producþie ºi disponibilizarea
forþei de muncã din cadrul acestora); între nevoi ºi gradul de dezvoltare a
infrastructurii etc. Printre instrumentele prevãzute în vederea depãºirii
acestor dezechilibre se numãrã iniþierea de programe speciale, intervenþia,
prin pârghii economice, a statului (credite, prime de export, subvenþii, taxe),
spargerea monopolurilor ºi facilitarea concurenþei importurilor etc.
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În acest context, Schiþa subliniazã douã aspecte esenþiale iniþiale:
prima – formele ºi dimensiunile intervenþiei statului în susþinerea
programelor de depãºire a dezechilibrelor menþionate ºi a
consecinþelor lor nu trebuie sã altereze funcþionarea economiei
naþionale, în ansamblul sãu, pe baza mecanismelor pieþei; a doua –
întrucât pe de-o parte, birocraþia are tendinþa de a se reproduce, de a utiliza
statul ca instrument de perpetuare a propriei dominaþii, iar pe de altã parte,
psihologia socialã este încã marcatã, un timp, de mentalitãþi administrative,
se impun, ca necesitate absolutã, apãrarea autogestiunii reale a unitãþilor
economice, promovarea fermã a “restricþiilor bugetare tari” ºi realizarea unei
veritabile revoluþii manageriale, consideratã a fi o “chestiune vitalã”.
3. O a treia trãsãturã definitorie a strategiei propusã de “Comisia
Postolache”- esenþialã din punct de vedere teoretico-metodologic ºi, implicit,
al operaþionalitãþii ei potenþiale în practicã, o constituie considerarea
procesului schimbãrii economice ca proces cu finalitate socialã, ai
cãrui actori-indivizi, grupuri, categorii sociale, ºi socioprofesionale – sunt nu
numai subiecþi, ci ºi obiect al schimbãrii; iar comportamentul lor ca subiecþi
este nemijlocit condiþionat de “costurile sociale”ale schimbãrii pe care
trebuie sã le suporte. În cazul în care aceste costuri depãºesc limita de
acceptabilitate, programul de trecere la economia de piaþã devine
inoperabil. Este motivul pentru care Schiþa de strategie nu numai cã ºi-a
inclus, ca parte organicã, un amplu program social, dar a fost construitã
având drept “coloanã vertebralã” obiective sociale explicit formulate ºi
cantitativ determinate.
Având în vedere faptul cã, pentru populaþia þãrii noastre, al cãrei nivel
de trai a scãzut în anii dictaturii mult sub limita suportabilului, împovãrarea
cu costurile sociale (ºomaj, creºteri de preþuri) inerente tranziþiei la
economia de piaþã este inacceptabilã, artizanii Schiþei propun o strategie în
care costurile sociale ale tranziþiei sã fie acoperite, în bunã mãsurã,
simultan cu apariþia lor, în aºa fel încât, chiar în cursul tranziþiei, ºi nu
ulterior, standardul de viaþã sã creascã atingând, în decurs de 6 pânã la 12
ani (în funcþie de nivelul datoriei externe contractate), un nivel comparabil cu
media europeanã la indicatorii sociali de bazã. Aceasta presupunând un
ritm mediu anual de creºtere a PIB de 3,5-3,8%, o ratã a acumulãrii de 2324%, un volum al investiþiilor directe de capital strãin de cca 8 mld. dolari în
perioada 1990-1996 ºi de cca 1 miliard dolari anual în continuare.
Nu insistãm aici asupra principiilor ºi principalelor componente ale politicii sociale preconizate în Schiþã. Menþionãm numai cã, un obiectiv major
al acesteia îl constituie protecþia grupurilor ºi segmentelor, sociale expuse
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în mod deosebit unor efecte negative ale perioadei de tranziþie. În acest
cadru se prevãd mãsuri de instituire a salariului minim corelat cu minimul de
trai, de determinare ºi stimulare a asumãrii de cãtre întreprinderi a unor
funcþii sociale, de protejare a persoanelor defavorizate cãtre întreprinderi a
unor funcþii sociale, de protejare a persoanelor defavorizate împotriva
inflaþiei, de resorbire a forþei de muncã eliberate (inclusiv printr-un regim
elastic al pensionãrilor), de sprijinire a ºomerilor prin indemnizaþii de ºomaj,
condiþii pentru recalificare, facilitãþi pentru deplasarea în alte localitãþi etc.
Traducerea în fapt a ansamblului mãsurilor preconizate este de
naturã sã asigure un important grad de acceptabilitate a greutãþilor
perioadei de tranziþie, de cãtre cei afectaþi.
4. În fine, o trãsãturã originalã a Schiþei, gânditã sã asigure concomitent
operativitatea trecerii la economia de piaþã ºi evitarea decorelãrilor în
acþiunile de materializare a strategiei, priveºte tactica implementãrii ei.
Trecerea la economia de piaþã presupune instituirea cadrului juridic
adecvat. Problema pe care ºi-au pus-o de obicei cei care au elaborat în alte
þãri asemenea programe este urmãtoarea:
– acþiunile practice sã fie iniþiate dupã ce se elaboreazã întregul pachet
de norme juridice care statueazã în mod cuprinzãtor mecanismele
economiei de piaþã? Sau sã fie promovate concomitent cu adoptarea
(eºalonatã) a actelor normative? Avantajul primei modalitãþi îl
constituie o mai mare coerenþã a mãsurilor ºi acþiunilor preconizate,
dar amânã mult implementarea. Cea de-a doua modalitate este cel
puþin aparent, mai operativã dar implicã funcþionarea concomitentã a
unor norme juridice – vechi ºi noi – inerent contradictorii, ca ºi riscul
ca noile reglementãri sã nu fie reciproc corelate, ceea ce va imprima
întregului proces un caracter inconsecvent.
Schiþa de strategie elaboratã de “Comisia Postolache” propune o a
treia modalitate care, pãstrând avantajele celor douã variante, evitã
minusurile lor. Ea constã în elaborarea unor norme juridice – cadru care,
statuând principiile fundamentale ale economiei de piaþã, sã permitã
ordonarea acþiunilor practice preconizate ºi concretizarea ulterioarã a
reglementãrilor specifice diferitelor domenii de activitate.
Pe lângã faptul cã asigurã concomitent operativitate ºi coerenþã
practicii, aceastã ingenioasã soluþie are marele avantaj cum se spune în
Schiþã – “de a garanta, de la început, ireversibilitatea ºi credibilitatea
instituirii economiei de piaþã”, de care depinde comportamentul agenþilor
interni, ca ºi al celor externi.
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Pe baza acestor soluþii Comisia a ºi elaborat propunerea de “Acte
normative ce urmeazã a fi adoptate”, cuprinsã în capitolul VI al Schiþei
“Propuneri privind eºalonarea principalelor mãsuri pentru tranziþia la
economia de piaþã în perioada 1990-1992”, punctul D.
5. Aceastã, fie ºi fugarã, trecere în revistã a principalelor componente
ºi trãsãturi ale Schiþei de strategie elaboratã de Comisia condusã de acad.
T. Postolache demonstreazã cã ea poate reprezenta efectiv o bazã pentru
promovarea unei politici menite sã determine o transformare fundamentalã,
revoluþionarã, a sistemului nostru economic, corespunzãtor cerinþelor unei
fiziologii ºi anatomii normale a organismului economic naþional.
Am spus menite ºi nu capabile sau apte, deoarece, ca orice strategie
în domeniul economic, ea se bazeazã nu atât pe certitudini ci, mai ales, pe
o serie de prezumþii privind dimensiunea unor parametrii, dinamica unor
procese ºi comportamentul unora din autorii implicaþi, fiecare din ele
determinate de o multitudine de factori greu de identificat sau neidentificabili
în timp util ºi, mai ales, necuantificabili. Spre exemplu, proiecþiile privind
evoluþia nivelului de trai de care depinde comportamentul diferitelor categorii
sociale, se bazeazã pe presupunerea unei rate anuale de creºtere a PIB de
3,5-3,8% care, la rândul ei se bazeazã pe speranþa unui aflux anual de
investiþii strãine directe de cca 1,3 mld. dolari (în primii 6 ani) ºi a unui
“comportament economic” al forþei de muncã. În ce mãsurã aceste
presupuneri, indiscutabil optimiste, vor fi confirmate de viaþã este greu de
spus. Sau în privinþa ritmului privatizãrii: cea mai mare parte din cele cca
300 mld. lei, disponibilitãþi la populaþie, reprezintã cerere amânatã (cu
destinaþie) sau “rezervã pentru zile negre”. Numai o micã parte ar putea fi
investitã în mici afaceri. Cel mai puþin înclinat sã-ºi investeascã banii în
acþiuni este cetãþeanul român. Posibil ca un anumit numãr sã achiziþioneze
ceva acþiuni, dar se vor concentra majoritatea în firmele cu capital strãin.
Schiþa subliniazã pe bunã dreptate dimensiunea culturalã a proceselor
economice. Psihologia ºi cultura populaþiei în privinþa mecanismelor
economiei de piaþã nu sunt favorabile extinderii de masã a sistemului
acþionariatului. Volumul creditelor acordate de stat, în condiþii avantajoase
pentru privatizarea întreprinderilor de stat va depinde de presiunea asupra
bugetului care, în cazul unei restructurãri în ritm mai rapid a industriei va fi
deosebit de importantã; cãci guvernul va fi în situaþia fie de a continua
subsidierea întreprinderilor nerentabile, fie de a accepta o disponibilizare de
amploare a forþei de muncã din aceste întreprinderi ºi a suporta cheltuielile
pe care aceasta le implicã. Singura ºansã pentru o mai lungã privatizare o
constituie distribuirea gratuitã de titluri de proprietate emise asupra unei
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pãrþi a patrimoniului industrial. Aceastã cale este însã, se pare, în concepþia
Schiþei, “suplimentarã” celor de bazã. Sau: crearea ºi funcþionarea
instituþiilor de piaþã implicã nu numai un tip specific de cunoºtinþe, ci ºi
formarea unei mentalitãþi ºi a unor comportamente specifice, asimilate la
nivel de masã, a unei noi psihologii sociale. Este acesta un proces de
învãþare socialã care cere timp. Prezumþia cã societatea noastrã va învãþa
cum funcþioneazã piaþa ºi îºi va modela comportamentul în cei 2-3 ani ai
perioadei de tranziþie pune sub semnul întrebãrii însãºi funcþionarea ºi
calitatea funcþionãrii instituþiilor pieþei, cu importante consecinþe asupra
realizãrii întregii strategii.
Necontrolabil poate fi comportamentul social-politic al unor categorii
ale populaþiei cu posibil efect propagat. Structura sistemelor de interese
constituite nu este de naturã sã favorizeze schimbarea. Presiunea pãturilor
afectate de schimbare poate determina evoluþii în plan economic cu efect de
agravare a actualei stãri de adâncã crizã, de creºtere dramaticã a costurilor.
Cel care ºi-a asumat sub semnãturã rãspunderea pentru redactarea
textului final al Schiþei a înþeles foarte bine cã strategia prezentatã nu
garanteazã ºi nu poate garanta succesul. El ºtie însã, în acelaºi timp, cã nu
existã cale de întoarcere cã întoarcerea la vechiul sistem “ar fi nu numai
reacþionarã, dar ºi utopicã”. Trebuie mers înainte. Strategia propusã este
numai un ghid care va cunoaºte o continuã revedere în funcþie de evoluþia
vieþii economice atât de profund condiþionatã de factorii socioculturali ºi
social-politici. Tocmai de aceea el ºi lanseazã o pateticã chemare la
conºtientizarea importanþei etapei pe care naþiunea noastre o parcurge:
“subliniem încã o datã: precizarea evaluãrilor nu poate suplini opþiunea pe
care forurile reprezentative ºi... populaþia în ansamblu, trebuie sã o facã în
aceastã etapã istoricã, literalmente de rãscruce, pe care o are de parcurs
România, când economia naþionalã va fi confruntatã atât cu problema
evitãrii unor soluþii dureroase ale tranziþiei, cât ºi cu aceea, la fel de
presantã ºi încã mai complexã, a stabilizãrii corelaþiilor dintre creºterea
producþiei, productivitatea muncii, nivelul ºi dinamica salariului; dacã nu se
va reuºi, atunci presiunile inflaþioniste vor izbucni sub forma unei inflaþii
galopante care va adânci criza moºtenitã, ridicând enorm costurile sociale ºi
generale, interne ºi externe ale tranziþiei”, ceea ce ar putea sã ducã,
adãugãm noi, la serioase tensiuni sociale. Ori asigurarea unei stabilitãþi a
climatului economic ºi social în condiþii de autenticã ºi deplinã democraþie,
este “o condiþie absolutã” pentru realizarea operei cu adevãrat revoluþionare
pe care istoria ne-a pus-o imperativ în faþã. Nu putem decât sã sperãm,
trebuie sã sperãm în înþelepciunea poporului nostru ºi a conducãtorilor sãi.
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modernizarea economiei naþionale, precum ºi dezechilibrele economice ale
perioadei de tranziþie.
Capitolul V – Este consacrat problemelor asigurãrii cadrului juridic al
reformei.
Capitolul VI – Prezintã un tabel sinoptic cuprinzând Propuneri privind
eºalonarea principalelor mãsuri pentru tranziþia la economia de piaþã în
perioada 1990-1992.
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Lucrarea este completatã cu patru anexe: sumarul principalelor sinteze ale studiilor efectuate, hotãrârea privind constituirea Comisiei guvernamentale, lista specialiºtilor care au contribuit la elaborarea studiilor ºi lista
personalitãþilor din strãinãtate care au fost consultate ºi au formulat sugestii
ºi propuneri cu privire la înfãptuirea economiei de piaþã în România.

CONTRIBUÞII ALE INSTITUTULUI NAÞIONAL DE CERCETÃRI
ECONOMICE LA LUCRÃRILE COMISIEI PENTRU STUDIEREA
OPORTUNITÃÞII PARTICIPÃRII ROMÂNIEI LA O NOUÃ
ORGANIZAÞIE DE COLABORARE ECONOMICÃ
INTERNAÞIONALÃ ÎN ESTUL EUROPEI
• Probleme ale fãuririi unei noi organizaþii economice interguvernamentale,
în locul CAER, în lumina concluziilor desprinse din teoria economicã ºi
practica relaþiilor economice internaþionale – propuneri pentru o strategie
româneascã în domeniul integrãrii economice.
• Elemente de reflecþie privind poziþia României cu privire la noua
organizaþie economicã a þãrilor est-europene, prin prisma raporturilor cu
diverse structuri instituþionale ale colaborãrii economice internaþionale.
• Aprecieri privind evoluþia economiei mondiale în anii 1991-1992.
• Noua etapã a integrãrii vest-europene.
• Tendinþe în schimbãrile structurale din economia mondialã.
• Probleme ale colaborãrii multilaterale ale României cu þãrile esteuropene în perspectiva creãrii unei noi organizaþii în locul CAER, prin
prisma asigurãrii compatibilitãþii sistemelor de mãsurare economicã ºi
tehnicã din þara noastrã cu cele practicate pe plan internaþional,
îndeosebi în Comunitatea Economicã Europeanã.
• Starea economiei naþionale ca punct de pornire spre un nou tip de relaþii
economice cu þãrile est-europene.
• Perspectiva schimburilor comerciale ºi a cooperãrii economice ale
României, dedusã din evoluþia principalelor ramuri industriale.
• Interesul de conlucrare în domeniul agriculturii ºi industriei alimentare în
cadrul noii organizaþii.
• Aspecte juridice ºi legislative ale trecerii de la CAER la noua organizaþie
de colaborare economicã internaþionalã – în locul CAER.
• Necesitatea perioadei de tranziþie de la CAER la noua organizaþie.
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• Legãturile dintre agenþii economici români ºi strãini în condiþiile trecerii la
economia de piaþã.
• Trecerea la decontãri în valutã convertibilã în spaþiul est-european:
consecinþe ºi evaluãri.

LUCRÃRI DOCUMENTARE
• Despre rolul statului în economia de piaþã, sub incidenþa proceselor
integraþioniste (în speþã comenzile de stat).
• România: comenzile de stat în perioada de tranziþie.
• Criza CAER: evaluãri ale cauzelor ºi tentativelor eºuate de soluþionare a
ei prin perfecþionãri ale mecanismului de funcþionare existent.
• Cauze ale crizei actuale a CAER.
• Opinii ale economiºtilor ºi poziþii oficiale cu privire la ineficienþa CAER ºi
la integrarea þãrilor est-europene (1990).
• Prezentarea comparativã a principalelor prevederi ale legislaþiei
referitoare la înfiinþarea ºi funcþionarea societãþilor mixte pe teritoriul
Bulgariei, Republicii Federative Cehe ºi Slovace, R.D. Germane,
Poloniei ºi Ungariei.
• Câteva concluzii referitoare la conþinutul legislaþiei privind societãþi mixte
din þãrile est-europene.
• Tendinþe ale dezvoltãrii economiei mondiale rezultate din prognozele
elaborate de diferite þãri, precum ºi organisme economice internaþionale.
• Principalele coordonate ale programelor de dezvoltare a þãrilor membre
ale CAER în perioada de tranziþie, þinând seama de unele mãsuri
adoptate în aceste þãri.
• Conjunctura, pe urmãtorii doi ani, la produsele de bazã care prezintã
interes la importul României din þãrile membre ale CAER.
• Problematica derulãrii fluxurilor economice ale României cu republicile
unionale ale URSS.
• Scenarii privind configuraþia schimburilor României cu þãrile est-europene
în perioada 1991-1992.
• Dificultãþi ºi obstacole în practica societãþilor cu capital strãin constituite
în unele þãri est-europene.
• Propunerile pãrþii române referitoare la considerentele privind
modalitatea de desfãºurare a activitãþii financiare a organizaþiei.
• Propunerile pãrþii române cu privire la principiile evaluãrii ºi folosirii în
continuare a patrimoniului CAER.
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• Corelaþii ºi raporturi între preþurile produselor româneºti ºi cele ale
produselor similare de pe piaþa mondialã.
• Colaborarea tehnico-ºtiinþificã.
• Organizaþii economice cu vocaþie mondialã ºi regionalã ºi participarea
României la aceste organizaþii.

LUCRÃRI SUB TIPAR
• ECONOMIA ROMÂNIEI – SECOLUL XX
În cele trei capitole ale sale, lucrarea realizeazã o analizã a evoluþiei
economiei româneºti în cursul secolului al XX-lea. În întreaga sa alcãtuire,
lucrarea cercetãtorilor economiºti din INCE, la care ºi-a adus contribuþia un
impresionant corp de colaboratori alcãtuit din personalitãþi ale vieþii
economice româneºti, urmãreºte evoluþia istoricã ºi strategia generalã a
tranziþiei la economia de piaþã în România.
Capitolul 1 – Economia naþionalã în prima jumãtate a secolului
XX, trateazã în subcapitole distincte problemele privind: premisele formãrii
ºi dezvoltãrii pieþei interne în România pânã la Primul Rãzboi Mondial,
unificarea potenþialului economic al pieþei naþionale dupã Marea Unire de la
1918; economia naþionalã în perioada interbelicã.
Sunt reliefate aspectele referitoare la ansamblul economiei, precum ºi
concretizãri privind problemele principale ale circulaþiei ºi schimbului,
condiþiile ºi influenþele economice ºi de politicã externã, expansiunea
economiei industriale, sporirea dimensiunii întreprinderii - concentrarea
capitalului, transporturile ºi comunicaþiile, învãþãmântul profesional, locul
industriei în economia naþionalã, stadiul industrializãrii, evoluþia agriculturii ºi
a producþiei sale de mãrfuri, baza tehnicã materialã a agriculturii, animalele,
proprietatea agrarã, producþia agricolã vegetalã ºi animalierã, gestiunea
exploataþiilor agricole, piaþa internã, comerþul exterior, sistemul bancar ºi de
credit, finanþele publice.
În continuare sunt abordate problemele referitoare la creºterea
venitului naþional, dezvoltarea comerþului intern, piaþa forþei de muncã,
circulaþia monetarã, preþurile.
În economia acestui prim capitol, de o mare însemnãtate este partea
de informare fapticã (addenda A, tabelele 1-72), cu serii de date (18601947) comentate ºi adnotate, referitoare la formarea ºi dezvoltarea pieþei
interne, grupate pe trei domenii principale: piaþã internã, piaþã externã,
bugetul statului.
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Capitolul al doilea – Consideraþii preliminare privind funcþionarea
economiei naþionale în condiþiile sistemului monopolist-statal,
debuteazã cu o analizã prin prisma eficienþei economice (eficienþa
economiei ºi formele de proprietate, eficienþa investiþiilor ºi a fondurilor fixe,
eficienþa consumurilor de resurse naturale, eficienþa economicã integralã),
iar dupã ce se realizeazã o analizã comparatã a unor serii de indicatori ai
nivelului de dezvoltare economicã ºi socialã a României cu alte þãri, se
încheie cu analiza succintã a economiei naþionale în anul 1989.
ªi acest al doilea capitol al cãrþii este completat de o importantã
documentare fapticã retrospectivã (1950-1989) privind: principalii indicatori
ai economiei naþionale (addenda B.1), analiza pe bazã de bilanþ a
economiei naþionale (anul 1989, addenda B.2) ºi economiile naþionale ale
þãrilor lumii în date statistice (addenda B.3).
Cel de al treilea capitol al cãrþii conþine Schiþa privind strategia
înfãptuirii economiei de piaþã în România, cu cinci sub capitole: cadrul
economico-financiar (structura proprietãþii, privatizarea; liberalizarea preþurilor, sistemul financiar-bancar, circulaþia monetarã; liberalizarea comerþului
exterior; noile funcþii ale planificãrii în condiþiile economiei de piaþã); cadrul
general al politicii sociale (principiile politicii sociale în procesul tranziþiei;
protecþia faþã de dezechilibrele economice ºi sociale în perioada de
tranziþie); retehnologizarea ramurilor ºi modernizarea economiei naþionale;
asigurarea cadrului juridic ºi propuneri privind eºalonarea principalelor
mãsuri pentru tranziþia la economia de piaþã în perioada 1990-1992.
Capitolul trei este foarte bine întregit prin prezentarea sintezelor
studiilor efectuate pentru fundamentarea schiþei tranziþiei la economia de
piaþã (Addenda C), precum ºi a micromonografiilor principalelor organizaþii
economice internaþionale la care participã România (Addenda C. 2).
• CALITATEA VIEÞII – TEORIE ªI PRACTICÃ SOCIALÃ
Cu puþine zile înaintea împlinirii unui an de existenþã, colectivul
Institutului de Cercetare a Calitãþii Vieþii a supus dezbaterii publice, într-o
sesiune ºtiinþificã organizatã în zilele de 13-14 decembrie 1990, rezultatele
primelor cercetãri efectuate.
Volumul “Calitatea vieþii – teorie ºi practicã socialã” reuneºte 64 de
comunicãri ºtiinþifice care au încercat sã exploreze o parte din dimensiunile
calitãþii vieþii. Volumul este structurat pe patru grupuri tematice, corespunzând principalelor direcþii de cercetare ale institutului:
– calitatea vieþii – abordãri conceptual-metodologice ºi empirice;
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– aspecte din domeniul nivelului de trai al populaþiei în perioada de
tranziþie la economia de piaþã;
– mod ºi stil de viaþã;
– calitatea vieþii de muncã.
Bazându-se pe presupoziþia fundamentalã potrivit cãreia calitatea
vieþii nu este doar o temã, oricât de importantã ar fi ea, comunicãrile reunite
în volum relevã o perspectivã distinctã asupra multilateralitãþii conceptului a
cãrui materializare ar trebui sã se regãseascã între obiectivele prioritare ale
etapei actuale de dezvoltare a societãþii româneºti.
Prin comunicãrile prezentate, cercetãtorii din Institutul de Cercetare a
Calitãþii Vieþii – cãrora li s-au alãturat cadre didactice din învãþãmântul
superior, colegi din alte institute de cercetãri, alþi specialiºti – au urmãrit sã
verifice capacitatea de explicare ºi de acþiune a acestui concept în
confruntare cu rezultatele din ºtiinþele sociale înregistrate în prezent, precum ºi cu miºcãrile de idei – pe aceastã temã – din lumea contemporanã.
În cuprinsul volumului sunt prezentate puncte de vedere referitoare la:
indicatorii folosiþi pentru evaluarea calitãþii vieþii, sugerându-se noi metodologii
de calcul; pragul sãrãciei ºi modalitãþi de determinare a dimensiunilor
acestui fenomen în þara noastrã; obiectivele ºi instrumentele de realizare ale
politicii ºi protecþiei sociale; problematicã specificã a grupurilor sociale
defavorizate; efecte economice ºi sociale ale liberalizãrii preþurilor º.a.
Prezentarea rezultatelor cercetãrilor institutului în domeniul calitãþii
vieþii se încadreazã frontului larg al preocupãrilor ºtiinþifice, cu câmp deschis
asupra unei veritabile eliberãri morale ºi al realizãrii unui deziderat de
umanism autentic, adãugând noi dimensiuni existenþei fizice ºi spirituale a
omului.
• DEZVOLTAREA ªI SPECIALIZAREA SERVICIILOR
Sectorul serviciilor constituie sectorul dominant în þãrile dezvoltate cu
economie de piaþã, atât din punct de vedere al ponderii populaþiei ocupate,
cât ºi prin greutatea sa specificã în indicatorii macroeconomici. În opoziþie
cu aceastã situaþie, în þara noastrã, ca urmare a atitudinii fostului regim de
marginalizare a activitãþilor aºa-zis neproductive, sectorul de servicii deþine
un loc neînsemnat. Ponderea lui în populaþia ocupatã sau în venitul naþional
este cea mai redusã comparativ cu þãrile europene, inclusiv a celor din
Europa Centralã ºi Rãsãriteanã.
În curs de apariþie la Editura Academiei, lucrarea cu titlul sus menþionat cuprinde un studiu introductiv ºi, respectiv, ºase studii monografice
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privind dezvoltarea serviciilor în SUA, Franþa, Regatul Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord, Japonia, Italia ºi Belgia.
Analizele relevã cã, în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã, s-a
înregistrat o dinamicã mai accentuatã a sectorului de servicii comparativ cu
industria, agricultura, construcþiile. Privit fie ºi numai prin prisma forþei de
muncã, sectorul serviciilor s-a dovedit a fi capabil sã absoarbã surplusul
eliberat din celelalte ramuri, constituindu-se astfel un factor de echilibru
demn de luat în considerare. De altfel, politicile economice din þãrile cu
economie de piaþã au în vedere sprijinire acestui sector, iar autorii lucrãrii sau strãduit sã evidenþieze, în consecinþã, pârghiile prin care autoritãþile
încurajeazã expansiunea serviciilor.
Lucrarea relevã de asemenea, cã, în economia contemporanã,
serviciile au devenit un puternic factor de creºtere a eficienþei producþiei
sociale ºi de satisfacere a trebuinþelor populaþiei. În acest cadru, serviciile
cu platã destinate întreprinderilor, cunoscute în þãrile dezvoltate sub sub
denumirea genericã de “servicii pentru producþie”, înregistreazã în ultimii ani
o continuã dezvoltare ºi diversificare. Avem în vedere în primul rând
serviciile tehnice ºi economice de consultanþã, serviciile informatice ºi
activitatea de cercetare-dezvoltare.
Concomitent cu dezvoltarea serviciilor sub aspectul ocupãrii forþei de
muncã se constatã ºi o creºtere a eficienþei economice a acestei ramuri ca
atare. Evident, acolo unde dinamica eficienþei economice a acestui sector
întrece media pe economie, rezultã o contribuþie a serviciilor la ridicarea
eficienþei întregului complex economic naþional. Asemenea fenomene au
constituit ºi ele motive de analizã din partea autorilor.
Tot legat de eficienþa dezvoltãrii serviciilor se constatã cã, în cadrul
þãrilor studiate, þãri dezvoltate cu economie de piaþã, acest capitol este
excedentar în capitolul propriu al balanþei de plãþi, contribuind fie la
diminuarea deficitului acesteia, fie la creºterea excedentului pe ansamblu.
Autorii analizeazã, pe exemplul þãrilor studiate, ºi aspecte legate de
dinamica serviciilor destinate populaþiei. Astfel, în cadrul serviciilor cu platã
a rezultat cã ele sunt în relaþie de directã proporþionalitate cu veniturile
populaþiei. Pe de altã parte serviciile gratuite destinate populaþiei (culturã,
învãþãmânt, sãnãtate etc.) evolueazã în funcþie de resursele bugetare;
puternica lor expansiune prezintã însã anumite limite date de pericolul unei
impozitãri forþate cu efecte nefavorabile asupra veniturilor contribuabililor
privaþi (când este vorba de populaþie), sau a capacitãþii de autofinanþare a
unitãþilor.

26
Experienþele privind evoluþia serviciilor de producþie ºi de consum
pentru populaþie în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã prezintã un
interes major în actuala fazã pe care o parcurge astãzi România: tranziþia la
economia de piaþã. În cadrul acestei tranziþii, dezvoltarea serviciilor
urmeazã sã fie avutã în vedere între mãsurile de asigurare a unor structuri
economico-sociale moderne, eficiente, precum ºi de protecþie socialã
împotriva unor posibile disfuncþionalitãþi ale trecerii la economia de piaþã.
• Kiriþescu, Costin – UN ECONOMIST SCRUTEAZÃ SECOLUL
XX, Editura Enciclopedicã, Bucureºti

INSTITUTUL DE ECONOMIE NAÞIONALÃ

PROBLEMATICA PROPRIETÃÞII ÎN ROMÂNIA
ÎN PERIOADA ACTUALÃ
Dorin ALDEA
Instituþie de interes fundamental, atât pentru ºtiinþele economice, cât
ºi pentru cele juridice, proprietatea se aflã în centrul interesului public ºi
teoretic, acut sensibilizat în faza de tranziþie, de radicalã transformare prin
care trece economia României.
Destinatã sã complineascã în gândirea ºi teoria fundamentalã o
relativã lacunã economico-juridicã din România, studiul ºi-a propus
atingerea unui dublu obiectiv, deopotrivã teoretic ºi pragmatic: elucidarea
fundamentelor economice ale dreptului de proprietate ºi ale funcþiei
economice ale proprietãþii în genere ºi, pe aceastã bazã, stabilirea
coordonatelor esenþiale ºi a parametrilor economico-sociali ai unui proces
de privatizare.
În primul capitol al lucrãrii se face o trecere în revistã a celor mai
recente opinii care au ca obiect conceptul de proprietate – ºi cel al
dreptului de proprietate – exprimate de economiºti ºi juriºti de prestigiu.
Este, de asemenea, prezentatã evoluþia istoricã a doctrinelor
economice ºi juridice asupra dreptului de proprietate, ca ºi consacrarea
acestuia din punct de vedere constituþional în sistemele legale ale mai
multor þãri occidentale dezvoltate din punct de vedere social ºi economic.
Analiza teoreticã a raporturilor generate de dreptul de proprietate,
privite sub incidenþa eficienþei lor economice, pune în evidenþã o serie de
trãsãturi specifice ale acestuia, care vor trebui sã fie avute în vedere în
modelarea viitorului cadru instituþional ºi normativ.
Cel de-al doilea capitol al lucrãrii este consacrat unui studiu comparativ
al diferitelor forme de proprietate ºi problemelor legate de privatizare. Pe
baza acestei analize comparative, se face o tentativã de a pune în evidenþã
cauzele care au generat prãbuºirea conceptului de “proprietate socialistã”,
în sensul pe care aceasta l-a avut în þãrile din estul european. Se face o
trecere în revistã a încercãrilor de reformare a sistemelor economice bazate
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pe acest concept, care au premers transformãrile radicale de la sfârºitul
anilor ‘80 ºi începutul ultimului deceniu al acestui secol.
Se apreciazã cã profunda crizã economicã în care au intrat þãrile
“socialismului real” în anii ‘80 este rezultatul a doi factori conjugaþi:
“dirijismul” centralizat în mod excesiv ºi absenþa quasi-totalã a sectorului
privat în economie.
În abordarea analizei comparative a diferitelor forme de proprietate sa pornit de la premisa cã fenomenul trebuie analizat nu doar ca relaþie
economicã generalã, ci sub forma lui concretã, respectiv prin studierea
componentelor sale esenþiale – drepturile de posesie, de folosinþã, de
dispoziþie etc., ºi a impactului economic al acestor componente.
Îndepãrtarea, distanþarea acestor elemente constitutive de producãtor
produc acelaºi efect paradoxal atribuit de Marx proprietãþii de tip “capitalist”alienarea proprietãþii de producãtor. Efectul este însã mai distructiv,
deoarece în cazul proprietãþii de tip “socialist”, practic nu mai existã niciun
proprietar – sau, în cel mai bun caz, unicul “proprietar” este statul; dar
statul, ca entitate abstractã nu poate avea “conºtiinþa” de proprietar, ºi ca
atare nici responsabilitatea adecvatã.
O altã concluzie fundamentalã a lucrãrii constã în punerea în evidenþã
a consecinþelor nefaste ale “imobilismului” proprietãþii de tip “socialist”.
Proprietatea privatã poate trece – ºi trece în mod automat – în
proprietatea altcuiva dacã nu este administratã cu eficienþã – ceea ce, în
cazul proprietãþii de stat nu se poate întâmpla. Or, administrarea cu
eficienþã a proprietãþii este eficienþa însãºi.
Prin intermediul acestei circulaþii, proprietatea îºi verificã nu simpla
existenþã fizicã, ci ºi valoarea economicã realã – valoarea de întrebuinþare.
În cuprinsul aceluiaºi capitol se trag unele concluzii asupra procesului de
privatizare în România; se subliniazã câteva elemente esenþiale ale
acestuia, din perspectiva necesitãþii de eficientizare a activitãþii economice
ºi de stabilizare a acesteia pe parcursul însuºi al procesului de privatizare,
fãcându-se unele evaluãri asupra rolului statului ºi al altor agenþi economici
în acest proces, al capitalului strãin etc. În anexele lucrãrii sunt prezentate,
în detaliu, unele acte normative referitoare la regimul atragerii capitalului
strãin în efortul de impulsionare a dezvoltãrii economico-sociale a þãrilor din
estul Europei, în particular, ºi din Europa Occidentalã ºi America de Nord în
general.
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PIAÞA MUNCII ÎN ROMÂNIA. DIMENSIUNI.
CARACTERISTICI. TENDINÞE
dr. Steliana PERÞ (coordonator), dr. Constantin CIUTACU,
Doru MIHALCEA, Gabriela PREDOªANU, Florin PAVELESCU,
Valentina VASILE, Constanþa MIHÃESCU
Lucrarea ºi-a propus elucidarea unor probleme teoreticometodologice ºi practice privind funcþionarea pieþei muncii în România:
concept, funcþii, caracteristici; configuraþia pieþei muncii, respectiv a cererii
ºi ofertei de forþã de muncã; posibilitãþi ºi modalitãþi de echilibrare a cererii
ºi ofertei de forþã de muncã; stabilirea unor coordonate ale creãrii unui nou
sistem informaþional în domeniul forþei de muncã.
Piaþa muncii – ca piaþã a celui mai important factor de producþie –
îndeplineºte funcþii importante ºi specifice de alocare a resurselor de
muncã: productive ºi distributive; educativ-formative; de protecþie socialã.
Este cea mai sensibilã ºi imperfectã dintre pieþe: mecanismele de piaþã
acþioneazã în forme transformate, elementele de voinþã ºi intervenþie sunt
prevalente; întruneºte toate atributele unei pieþe contractuale; relaþiile între
agenþii economici pe toate atributele unei pieþe contractuale; relaþiile între
agenþii economici pe aceastã piaþã au evoluat de la confruntare ºi conflict,
spre negociere ºi concertrare, de la raporturi între subiecþi economici individuali ºi izolaþi spre cele între agenþi economici organizaþi; este o piaþã puternic segmentatã. Intervenþia statului pe aceastã piaþã se menþine puternicã.
Configuraþia pieþei muncii în România în perioada care urmeazã este
datã de presiunea ofertei asupra cererii de forþã de muncã. O serie de
factori – sporul net demografic, rata de activitate, restructurarea ºi
retehnologizarea, privatizarea ºi sporirea eficienþei economice, liberalizarea
preþurilor º.a. – acþioneazã în direcþia sporirii ofertei de forþã de muncã.
Cererea de forþã de muncã manifestã în perioada de tranziþie un
grad mare de incertitudine. România traverseazã o vizibilã ºi accentuatã
crizã globalã ºi structuralã a cererii de forþã de muncã. Capacitatea de absorbþie a forþei de muncã rãmâne limitatã. În anumite domenii se îngusteazã
drastic. Rata de ºomaj va creºte, ajungând în momentul critic la 10-12% din
populaþia activã, anumite categorii de forþã de muncã fiind deosebit de
vulnerabile (femei, tineri, persoane în jurul vârstei de 45-50 de ani etc.).
Într-o economie puternic distorsionatã ca a României, echilibrul dintre
cererea ºi oferta de forþã de muncã este dificil de realizat, cu atât mai mult
cu cât nu existã încã nicio teorie ºi nici modele practice de trecere de la o
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economie de penurie, administrativ-birocraticã, supercentralizatã, la cea de
piaþã.
O bunã perioadã de timp – circumscrisã la viteza ºi proporþiile
implementãrii în economie a legilor pieþei, a reformei economice – piaþa
muncii va fi marcatã de conflictul dintre mecanisme, reguli, proceduri,
comportamente ºi mentalitãþi care derivã dintr-un model vechi de ocupare ºi
utilizare a forþei de muncã ºi altele noi în curs de apariþie ºi consolidare
specifice economiei de piaþã.
Echilibrul cererii ºi ofertei de forþã de muncã necesitã crearea cadrului
instituþional ºi legislativ necesar funcþionãrii pieþei muncii, promovarea
pachetului de legi ºi norme care regleazã relaþiile dintre agenþii economici,
punerea în operã, cu participarea ºi contribuþia tuturor agenþilor economici,
inclusiv a statului, a unor mecanisme capabile sã conducã la flexibilizarea ºi
eficientizarea pieþei muncii, crearea unui sistem informaþional apt de a
asigura gestionarea eficientã a resurselor de muncã.

MINIMUL DE TRAI (PRAGUL DE SÃRÃCIE) ÎN ROMÂNIA
Maria MOLNAR, Maria POENARU
Cercetarea a urmãrit estimarea minimului de trai (pragul de sãrãcie)
în România în perioada actualã, identificarea problemelor asigurãrii
minimului de trai ºi relevarea unor direcþii de perfecþionare a repartiþiei
veniturilor populaþiei orientate spre asigurarea minimului de trai.
Lucrarea cuprinde o serie de consideraþii teoretice ºi metodologice
necesare înþelegerii conþinutului categoriei minimului de trai (pragului de
sãrãcie) ºi semnificaþiei parametrilor acestuia, îndeosebi în contextul
utilizãrii sale ca instrument al politicii sociale. Minimul de trai este definit
ca limita inferioarã a unui nivel de viaþã acceptabil la un anumit grad
de dezvoltare a societãþii; este subliniat caracterul relativ ºi dinamic al
acestei categorii, precum ºi faptul cã minimul de trai are un conþinut mai
bogat decât minimul de subzistenþã ºi se situeazã sub nivelul mediu de trai
al populaþiei.
Minimul de trai a fost determinat, prin metoda normativã, sub forma
unor bugete minime de cheltuieli ale unor familii de salariaþi ºi de pensionari
de dimensiuni diferite. În evaluarea cheltuielilor minime de consum s-au
avut în vedere preþurile în vigoare pânã la 1 noiembrie 1990, creºterile de
preþuri prevãzute pentru perioada noiembrie-decembrie 1990 ºi douã
ipoteze privind creºterea preþurilor în anul 1991. Conform calculelor noastre,
de exemplu, la finele anului 1990-începutul anului 1991, cheltuielile minime
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ale unei familii de salariaþi compuse din patru persoane sunt de 7.700 lei
lunar, iar ale unui pensionar care locuieºte singur de 1.700 lei lunar.
Comparaþia cheltuielilor minime necesare cu veniturile constituite din
salariul minim, pensie minimã, alocaþii familiale ºi compensaþii, la nivelurile
din anul 1990, a permis desprinderea unor concluzii privind problemele
actuale ale sãrãciei din þara noastrã, cu deosebire unele coordonate ale
dimensiunii sãrãciei ºi ale riscului cãderii sub pragul de sãrãcie a unor
categorii de populaþie în condiþiile creºterii preþurilor lor. Analiza a pus în
evidenþã existenþa unor categorii de populaþie aflate sub pragul de sãrãcie ºi
probabilitatea ridicatã a înrãutãþirii nivelului lor de trai; aceasta îndeosebi în
rândul familiilor cu mai mult de doi copii ºi al pensionarilor.
În lucrare sunt formulate unele direcþii posibile de perfecþionare a repartiþiei veniturilor populaþiei ºi sunt determinate veniturile necesare acoperirii la nivelul minimului necesar a cheltuielilor de consum-salariul minim,
pensie minimã, alocaþiile familiale ºi ajutorul de ºomaj. Nivelurile înalte ale
acestora, comparativ cu cele actuale, atrag atenþia asupra implicaþiilor în
plan social, ale mãsurilor de reformã economicã (în acest caz, liberalizarea
preþurilor) ºi asupra costului ridicat al protecþiei sociale necesare.

IMPLICAÞII ECONOMICE ALE REDUCERII DURATEI
SÃPTÃMÂNII DE LUCRU
dr. Steliana PERÞ (coordonator), dr. Constantin CIUTACU,
Doru MIHALCEA, Ovidiu NANEª, Gabriela PREDOªANU,
Florin PAVELESCU (Institutul de Economie Naþionalã); Ion IONESCU,
dr. Gh. BARBU, dr. Ion ISTRATE, Gloria DINCÃ,
dr. Petre BARON (Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii)
Lucrarea a urmãrit identificarea efectelor reducerii duratei sãptãmânii de
lucru asupra producþiei, ocupãrii forþei de muncã, utilizãrii capacitãþilor de producþie, salariilor, productivitãþii muncii, costurilor totale ºi unitare ale producþiei.
Sunt subliniate condiþiile economice ºi sociale ce se cer întrunite,
cumulativ, pentru reuºita acþiunii de reducere a duratei sãptãmânii de lucru.
În acest sens, au fost efectuate investigaþii în unitãþi economice din
industrie ºi sectorul de servicii, îndeosebi în turism; au fost elaborate o serie
de scenarii privind condiþiile ºi efectele reducerii duratei muncii, costul acestei acþiuni de mare anvergurã; au fost studiate experienþe internaþionale în
domeniu, diferite tipologii de reducere a duratei muncii, combinaþiile dintre ele.
În lucrare se subliniazã cã, la începutul anului 1990, România se
numãra printre þãrile cu o duratã a muncii (sãptãmânale, lunare, anuale)
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dintre cele mai mari. Prin cantitatea de muncã se substituia lipsa de
eficienþã. O serie de factori, de naturã socialã îndeosebi, pledeazã în
favoarea reducerii duratei muncii.
Potrivit experienþelor internaþionale, reducerea duratei muncii se
realizeazã în mod treptat, în etape în strictã dependenþã de o serie de
condiþii economice, care devin criterii ale eficienþei acestei acþiuni: a)
menþinerea (cel puþin) a volumului producþiei, ceea ce presupune sporirea
producþivitãþii muncii, iar în unele activitãþi creºterea ocupãrii forþei de
muncã; b) menþinerea nivelului salariului; c) corelarea reducerii duratei
muncii cu timpul de funcþionare a maºiniilor.
Reducerea duratei sãptãmânii de lucru în România are loc în condiþii
neprielnice; în domeniul ocupãrii ºi folosirii forþei de muncã s-au acumulat o
serie de fenomene negative: satisfacerea insuficientã a cererii de locuri de
muncã; dezorganizarea activitãþii de normare; slãbirea calitãþii normelor de
muncã; accentuarea presiunilor revendicative cu caracter salarial; slãbirea
autoritãþii conducerilor administrative; reducerea posibilitãþilor de cuplare a
intereselor macro ºi microeconomice; criza de investiþii ºi investitori;
insuficienþa resurselor materiale etc.
În condiþiile menþionate, reducerea bruscã a duratei muncii, fãrã pregãtirea necesarã, apare ca inoportunã. Efectele acestei reduceri se vor reflecta în reducerea producþiei ºi a volumului ocupãrii, în nivelul productivitãþii
muncii, în creºterea costului salarial, în încãlcarea corelaþiei dintre productivitatea muncii ºi salarii, în accentuarea dezechilibrelor financiar-monetare în
deficite bugetare ºi în final în “stimulent” al accentuãrii proceselor inflaþioniste.

NIVELUL DEZVOLTÃRII ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI,
COMPARATIV CU ALTE ÞÃRI
dr. Constantin GRIGORESCU (coordonator), ªtefan MIHAI,
dr. Camelia CÃMÃªOIU, dr. George GEORGESCU,
Marina RUDÃREANU, Sorin TÃNÃSESCU, Gheorghe ZAMAN,
Angela BÃRBULESCU, Ileana NIªULESCU, Rodica DÃNESCU,
Ion GHIZDEANU, George OPRESCU. Au participat cu calcule
ºi sistenþã de specialitate Nicolae STANCIU,
dr. Radu STROE ºi dr. Nicolae MIHÃIÞÃ
În lucrare se fac evaluãri privind nivelul dezvoltãrii economice ºi sociale
a României în context mondial ºi european. Comparaþia se face cu 118 þãri.
Determinarea nivelului de dezvoltare s-a fãcut pe baza unui ansamblu
de indicatori structuraþi în felul urmãtor.
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I. Indicatori economici – produsul naþional brut; productivitatea socialã a muncii; consumul de energie; valoarea adãugatã în industria prelucrãtoare; randament la cereale; randamentul la lapte; înzestrarea agriculturii cu
tractoare; consumul de îngrãºãminte; exportul; populaþia neagricolã.
II. Indicatori sociali – populaþia urbanã; consumul de calorii; consumul
de proteine de origine animalã; medici; paturi de spital; elevi în învãþãmântul
secundar; studenþi; aparate TV; mortalitatea infantilã; durata medie a vieþii.
Indicatorii amintiþi (20) acoperã toate cele 118 þãri luate în comparaþie.
Pentru un numãr mai restrâns de þãri s-au fãcut analize comparative ºi în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice precum ºi în
domeniul turismului internaþional.
La fiecare din indicatorii analizaþi s-au fãcut ierarhizãri ale þãrilor ºi sau stabilit câte 5 grupe de dezvoltare. Evaluãrile cantitative au fost
completate cu analize calitative, un accent aparte fiind pus pe situaþia din
þara noastrã în raport cu cea din Europa Occidentalã.
Pentru caracterizarea nivelului general de dezvoltare atât economicã
cât ºi socialã, s-au determinat – totodatã – profilul de dezvoltare a þãrilor ºi
respectiv un indicator sintetic-agregat.
Din date rezultã cã România înregistreazã puternice decalaje faþã de
þãrile dezvoltate. De exemplu, raportul dintre mãrimea indicatorilor din
România ºi media celor din þãrile cuprinse în grupa I de dezvoltare prezintã
urmãtoarele dimensiuni: produsul naþional brut pe locuitor 1:7,8 – 1:9,8;
productivitatea socialã a muncii 1:8,2 – 1:10,2; exportul pe locuitor 1:7,8;
consumul de proteine animale pe locuitor/zi 1:1,8; studenþi (% în populaþia
de 20-24 ani) 1:4,3 ºi mortalitatea infantilã 1:0,3.
Calculele relevã, de asemenea, cã în ultimul deceniu s-a deteriorat
poziþia României în ierarhia mondialã ºi europeanã a þãrilor. Astfel, în
ierarhia celor 119 þãri la indicatorul sintetic agregat România a coborât de
pe locul 31 în anul 1982 ºi 29 în anul 1984, pe locul 38 în 1988.

ROLUL ÎNTREPRINDERII ªI RELAÞIILE SALE CU ALÞI AGENÞI
ECONOMICI ÎN CONDIÞIILE DESCENTRALIZÃRII CONDUCERII
ªI TRECERII LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
dr. Ioan BRATU (coordonator), Mihai ION,
Romeo CONSTANTIN, Mihai DIMITRIU, Doina RÃCHITÃ
Lucrarea abordeazã mutaþiile multiple ºi profunde care au loc în
organizarea ºi conducerea întreprinderilor în domeniile forþei de muncã,
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cercetãrii-dezvoltãrii, comercial, al specializãrii ºi cooperãrii ºi financiar în
condiþiile tranziþiei la economia de piaþã.
În esenþã, cercetãrile s-au concretizat într-o serie de concluzii ºi
propuneri.
În domeniul organizãrii ºi conducerii forþei de muncã, pornindu-se de
la evidenþierea neajunsurilor existente, se fac propuneri privind elaborarea
de cãtre fiecare unitate a strategiei ºi politicii proprii de personal,
dimensionarea corectã a necesarului sub aspect numeric ºi structuralcalitativ prin extinderea normãrii ºtiinþifice a muncii la toate categoriile de
personal ºi descrierea corespunzãtoare a posturilor; efectuarea unei selecþii
profesionale riguroase a personalului; îmbunãtãþirea evaluãrii rezultatelor
obþinute de fiecare lucrãtor; aplicarea celor mai adecvate sisteme ºi forme
de stimulare specifice fiecãrei activitãþi ridicarea calificãrii profesionale a
personalului ºi recalificarea acestuia în concordanþã cu schimbãrile care au
loc în structura ºi tehnologia producþiei.
Din analiza cadrului organizatoric ºi de conducere al cercetãriidezvoltãrii, a rezultat concluzia cã este necesar sã se acþioneze atât la nivel
macroeconomic, cât ºi microeconomic. Se cere, în primul rând, promovatã
o politicã macroeconomicã de stimulare a ofertei, care sã ducã la creºterea
cererii de progres tehnic, paralel cu creºterea fondurilor întreprinderilor ºi
implicit ale bugetului statului, pentru finanþarea cercetãrii ºi dezvoltãrii. În al
doilea rând, trebuie implementate structuri moderne de organizare ºi
conducere a activitãþii de cercetare-dezvoltare, care sã permitã utilizarea
eficientã a resurselor alocate, influenþa acþiunilor de coordonare a întregului
ansamblu de progres tehnic, utilizând metode ºi instrumente adaptate
particularitãþilor acestei activitãþi.
În organizarea ºi conducerea funcþiunii comerciale, cercetãrile au
relevat necesitatea unor mãsuri privind: constituirea unor compartimente de
marketing; realizarea de cãtre toþi producãtorii numai de produse cerute de
piaþã; reducerea treptatã a nomenclatorului produselor bazate pe repartiþii ºi
extinderea relaþiilor contractuale directe, întãrirea rolului contractelor
economice; acordarea de credite în valutã pentru procurarea de resurse din
import; reconsiderarea ºi trecerea pe baze noi a reciclãrii materialelor ºi
produselor.
În privinþa specializãrii ºi cooperãrii în producþie se propune: crearea
unui cadru juridic specific relaþiilor de cooperare interuzinale, constituirea
unor reþele adecvate de unitãþi ce concurã la realizarea produselor
complexe, reorganizarea acþiunilor din cadrul fiecãrei întreprinderi, creându-
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se, dacã necesitãþile o cer, serviciul sau biroul de specializare ºi cooperare
în producþie; decizia de modificare a gradului de specializare ºi cooperare în
producþie sã se fundamenteze în mai mare mãsurã pe calcule de eficienþã
economicã amãnunþite.
În domeniul activitãþii financiare, propunerile principale privesc
organizarea ei în concordanþã cu autonomia decizionalã realã acordatã
întreprinderilor; asigurarea unui echilibru financiar bazat pe o dimensionare
realã a nevoilor financiare ºi o evaluare exactã a resurselor proprii ºi atrase;
aºezarea pe noi principii a finanþãrii activitãþii unitãþilor, sursele financiare
fiind fondurile proprii ºi împrumutate.

ECONOMIA CERCETÃRII ªTIINÞIFICE ªI A DIFUZÃRII
PROGRESULUI TEHNIC
dr. Gheorghe ZAMAN, Steliana SANDU,
Astridel RÃDULESCU, Luoana DULGHERU
În lucrare se analizeazã unele probleme tehnico-metodologice privind
inputurile din cercetarea ºtiinþificã (forþa de muncã ºi cheltuielile) precum ºi
o serie de aspecte legate de evaluarea corectã a indicatorilor valorici ai
cercetãrii-dezvoltãrii (metode de deflatare, cursuri de transformare într-o
valutã unicã).
Se redefinesc unele concepte ºi indicatori statistici ai activitãþii de
cercetare-dezvoltare, þinând seama de necesitatea abordãrii într-o viziune
sistemicã a relaþiilor de interdependenþã dintre politicile de dezvoltare
economico-socialã ºi cercetare-dezvoltare, pe de o parte, ºi strategiile de
dezvoltare a acestora, pe de altã parte. Analiza relevã faptul cã, cheltuielile
cu cercetarea ºtiinþificã reprezintã domeniul investiþional cu cea mai ridicatã
eficienþã economico-socialã pe diferite orizonturi de timp, chiar dacã, în
unele cazuri, este dificil de cuantificat multitudinea de efecte directe ºi
propagate ale aplicãrii rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice.
În þãrile dezvoltate cu economie de piaþã, cercetarea ºtiinþificã a
devenit o ramurã de activitate care deserveºte practic toate celelalte
domenii de activitate, intercondiþionarea dezvoltãrii reciproce a acestora
fiind o particularitate a creºterii economice contemporane. În aceastã
viziune, se reliefeazã rolul deosebit pe care îl deþine statul în efortul de
coordonare a tuturor agenþilor economici de piaþã pentru stimularea
cercetãrii ºtiinþifice, indiferent de forma sau tipul de proprietate în cadrul
cãreia se desfãºoarã. Cercetarea ºtiinþificã, fie din sectorul public sau privat,
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este supusã nu numai cerinþelor ºi criteriilor economiei de piaþã, ci ºi celor
privind interese economice ºi sociale naþionale ºi internaþionale.
Din studiul experinþei internaþionale, s-au desprins o serie de
elemente necesare pentru reconsiderarea rolului pe care îl are cercetarea
ºtiinþificã în demararea ºi susþinerea procesului creºterii economice în
România, în condiþiile funcþionãrii normale a pieþei bunurilor ºi serviciilor, a
pieþei forþei de muncã ºi a capitalului. Neglijarea sau subestimarea acestui
rol pe motive conjuncturale, de viziuni pragmatice înguste, de austeritate
economico-financiarã
sau
restricþionare
generalã
a
resurselor,
defavorizeazã profund ºi pe termen lung ieºirea economiei naþionale din
crizã. Stimularea cercetãrii ºtiinþifice capãtã noi dimensiuni în prezent, ºi
datoritã masivei scurgeri de inteligenþã din România spre þãrile dezvoltate,
care beneficiazã gratuit de serviciile cele mai eficiente ale acestui segment
al inteligenþei umane.

MODEL DE SIMULARE A ECONOMIEI ROMÂNEªTI
Mircea CIUMARA (coordonator), Anca DOCHIN,
Cristian HANU, Elena STROE
În lucrare se prezintã unele premise teoretico-metodologice ale
elaborãrii unui model macroeconomic, de mari dimensiuni, de simulare pe
termen scurt a funcþionãrii economiei româneºti. Acest model va putea servi
mai multor scopuri: testarea deciziilor adoptate sau intenþionate de cãtre
factorii de decizie (Parlament, Guvern, ministere) în scopul evidenþierii a cât
mai multor implicaþii directe ºi indirecte pe care urmeazã sã le genereze.
Avantajele acestei testãri constau în viteza mare de obþinere a rãspunsurilor
ºi permisiunea de a evita sau contracara unele efecte nedorite în practica
economicã; prognozarea lunarã, trimestrialã ºi anualã a conjuncturii
economiei româneºti fãrã influenþa unor atitudini partizane sau scopuri
electorale, testarea unor concluzii teoretice privind economia româneascã
promovatã de cãtre specialiºti INCE sau din afara acestuia; compararea
modului de funcþionare a economiei româneºti cu cel de funcþionare a altor
economii naþionale.
În elaborarea modelului se porneºte de la o variantã restrânsã,
puternic agregatã, care urmeazã sã fie treptat dezvoltatã prin includerea a
noi variabile ºi relaþii, prin dezagregarea tot mai accentuatã pe ramuri ºi
subramuri economice.
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O fazã preliminarã opþiunii pentru un anumit tip de model
macroeconomic a fost desprinderea tendinþelor pe termen lung în evoluþia
principalelor variabile economice în România ºi identificarea unei anumite
periodicitãþi specifice fiecãreia. Acest demers a fost necesar pentru
definirea stadiului actual al economiei româneºti, ca rezultat al compunerii
unor cicluri de durate diferite, specifice diferitelor resurse. Dintre acestea, au
fost analizate în detaliu populaþia ºi forþa de muncã, investiþiile ºi fondurile
fixe, utilizând serii de date statistice pe perioada de dupã 1950.
Cunoaºterea realitãþilor economice ºi a restructurãrilor previzibile
constituie baza obiectivã pentru asigurarea articulãrii modulelor componente
ale modelului într-un ansamblu coerent ºi pentru alegerea celui mai potrivit
instrumentar economico-matematic. Cu ajutorul acestui instrumentar trebuie
sã fie surprinse toate structurile viitoarei economii de piaþã, þinând cont ºi de
baza informaþionalã disponibilã.
Pornind de la specificul economiei româneºti, a cãrei complexitate
este accentuatã de ruptura dintre vechiul ºi noul mecanism economic,
urmeazã ca, în a doua fazã, sã fie definitã concepþia unitarã a modelului de
simulare ºi sã fie stabilite principalele module componente ce vor fi ulterior
detaliate.

ASPECTE ECONOMICO-SOCIALE ALE POLITICII
FAMILIALE ÎN ROMÂNIA
Vergiliu IORDACHE (coordonator),
Georgeta DUMITRESCU, Livia CHISÃGIU
Obiectivul cercetãrii l-a constituit analiza mãsurilor de politicã familialã
practicate în þara noastrã în etapa actualã, a caracteristicilor ºi obiectivelor
lor în vederea luãrii decizilor în domeniul creºterii calitãþii vieþii, al
fundamentãrii unei politici familiale coerente cu instrumente concrete de
realizare.
Problemele studiate în 1990 s-au referit la o serie de aspecte
teoretice privind familia ºi politica familialã, funcþia biologicã a familiei,
precum ºi la unul din instrumentele principale pentru înfãptuirea politicii
familiale – veniturile ºi repartizarea lor.
Cercetarea a relevat cã familia, ca formã complexã de relaþii
biologice, sociale, atât materiale cât ºi spirituale, reprezintã cea mai trainicã
formã de comunitate umanã. În timp, sub influenþa unui complex de factori
familia a cunoscut schimbãri importante care au vizat îndeosebi
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dimensiunea ºi funcþiile sale, precum ºi relaþiile familiale. Schimbãrile în
structura ºi funcþiile familiei româneºti din ultimile patru decenii au avut loc
sub influenþa unor fenomene ºi procese sociale, a unei multitudini de factori
psihologici, educaþionali, juridici, economici, sociali-culturali ºi politici. Sunt
analizate mijloacele ºi instrumentele politicii pronataliste a vechiului regim,
reliefându-se consecinþele acestora asupra dezorganizãrii familiilor,
înrãutãþirii situaþiei materiale a acestora etc. ªi se fac o serie de propuneri
privind mijloacele ºi instrumentele utilizate dupã revoluþie, în cadrul politicii
sociale în perioada de tranziþie (planningul familial ºi dimensiunea familiei
pentru asigurarea unei educaþii adecvate, îmbunãtãþirea condiþiilor materiale
pentru mamã ºi copil, a condiþiilor pentru îngrijirea noilor generaþii etc;
precum ºi necesitatea unor instrumente care sã favorizeze reproducerea
normalã, raþionalã a populaþiei).
Cercetarea evidenþiazã faptul cã, veniturile reprezintã instrumentul
principal al politicii familiale. Este reliefat modul în care acest instrument a
influenþat evoluþia familiei în trecut, nivelul de trai al acesteia ºi se
argumenteazã necesitatea corelãrii în perioada de tranziþie, a politicii
veniturilor cu evoluþia sistemului de prestaþii familiale, de impozitare, precum
ºi cu evoluþia preþurilor ºi puterea de cumpãrare a acestor venituri.
Este analizat, totodatã, rolul agenþilor economici în finanþarea
cheltuielilor de protecþie socialã, precum ºi al statului în mobilizarea
agenþilor economici pentru prelevarea unei pãrþi din veniturile lor, în scopul
finanþãrii securitãþii sociale ºi în stabilirea prioritãþilor nevoilor ce trebuie
acoperite din aceste fonduri.

REFORMELE ECONOMICE ÎN UNELE ÞÃRI EST-EUROPENE
Vasile PILLAT (coordonator),
Reghina CREÞOIU, Daniel DÃIANU
Pornind de la dezbaterile din literatura de specialitate ºi presã, analiza
situaþiei economice, a mãsurilor adoptate ºi a experienþei aplicãrii lor
practice în Bulgaria, Polonia ºi URSS, autorii lucrãrii prezintã conceptele ºi
cãile de realizare a economiei de piaþã în þãrile respective, etapele ºi
componentele de bazã ale acesteia. Astfel, sunt relevate opiniile ºi
concluziile referitoare la cauzele ºi factorii crizei economice, fundamentele
teoretice ale reformei ºi necesitatea unei strategii unitare. În acest context,
se analizeazã problematica complexã a privatizãrii, demonopolizãrii ºi
pluralismului formelor de proprietate, reformei preþurilor, sistemului
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financiar-bancar, convertibilitãþii monedelor naþionale privite în strânsã
legãturã cu aspectul mai larg al deschiderii economiilor naþionale spre
exterior. Se prezintã diferitele programe de reformã elaborate în aceste þãri
ºi aspecte ale aplicãrii celor adoptate ca programe guvernamentale. O
atenþie deosebitã se acordã prezentãrii opiniilor privind costurile sociale ale
reformei ºi mãsurile necesare de protecþie socialã.
Din studiile efectuate rezultã: marea complexitate a procesului de
tranziþie de la economia centralizatã la economia de piaþã; implicaþiile stãrii
economiei ºi ale structurilor existente asupra desfãºurãrii reformelor ºi
costurilor sociale pe care le implicã realizarea lor; interdependenþa strânsã
între evoluþiile social-politice ºi procesele economice; rolul important al
mediului politic ºi economic extern în desfãºurarea reformelor.

PROBLEMATICA COMUNITÃÞII ECONOMICE EUROPENE
ÎN PERSPECTIVA REALIZÃRII PIEÞEI UNICE –
ABORDÃRI OCCIDENTALE
dr. Sorica SAVA (coordonator), Eufrosina IONESCU, Daniel DÃIANU,
Mariana STANCIU, Ilinca SMIGELSCHI, Cristian POPA, Aurelian CRÃIUÞU
Lucrarea ºi-a propus analiza stadiului integrãrii economice vesteuropene, a obiectivelor ºi direcþiilor de acþiune în vederea creãrii pieþei
unice ºi a perfecþionãrii uniunii economice ºi monetare la orizontul 1992.
Adoptând o abordare problematicã, lucrarea a fost conceputã prin
prisma celor douã mari axe care vizeazã generalizarea accesului liber pe
piaþã ºi politicile comunitare, în vederea creãrii unui spaþiu economic fãrã
frontiere. Astfel, într-o primã parte a lucrãrii au fost concentrate studiile
privind obiectivele, caracteristicile ºi evoluþia integrãrii în cadrul CEE,
aspectele conceptuale ºi direcþiile de acþiune menite sã ducã la liberalizarea
completã a circulaþiei persoanelor, bunurilor ºi serviciilor, ca ºi a factorilor de
producþie (forþã de muncã ºi capital), dinamica procesului integrãrii
monetare. Partea a doua a lucrãrii a fost consacratã studierii analitice a
politicilor ºi strategiilor comunitare din principalele domenii: concurenþã,
fiscalitate, agriculturã, industrie, cercetare ºtiinþificã – dezvoltare
tehnologicã, dezvoltare regionalã, comerþ extracomunitar; un loc aparte a
fost ocupat de analiza rolului statului în procesul integrãrii ºi implicit a
relaþiei suveranitate –competenþe comunitare.
Cercetând realitãþile economico-sociale din statele membre, documente
oficiale ale CEE (acte constituþionale, rapoarte ale autoritãþilor comunitare
º.a.), precum ºi opinii ale economiºtilor ºi ale unor experþi occidentali, autorii
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au urmãrit elucidarea conceptelor, motivaþiilor ºi implicaþiilor privind desãvârºirea unei mari pieþe interne. S-a constatat, astfel, modificarea conceptualã
a semnificaþiei integrãrii economice în sensul cã, marea piaþã internã, ca spaþiu fãrã frontiere fizice, tehnice, fiscale etc., reprezintã o noþiune care transcende noþiunii de piaþã comunã care, în Tratatul de la Roma, era consideratã ca
principal mijloc de integrare progresivã a economiilor statelor membre.
Aceasta nu înseamnã renunþarea la prevederile Tratatului de la
Roma, ci o completare ºi perfecþionare a lor – prin Actul Unic European – în
vederea creãrii unei economii europene complet unificate.
Crearea marii pieþe interne ºi, concomitent, armonizarea ºi apropierea
progresivã a politicilor economice ale statelor membre sunt justificate atât
prin argumente economice, cât ºi politice ºi apreciate ca singura modalitate
de construire a unei economii la scara comunitarã, cvasicontinentalã.
Aceasta ca o condiþie a prosperitãþii economice ºi sociale în statele membre, concretizate într-un climat de stabilitate, expansiune continuã ºi echilibratã a economiei, alocare ºi exploatare eficientã a tuturor resurselor, utilizare a resurselor de creativitate ºi investiþii, precum ºi a factorilor de competitivitate, acces liber la bunãstare a tuturor cetãþenilor Comunitãþii s.a. Cu
alte cuvinte, acest proces reprezintã rãspunsul statelor membre ºi al CEE la
mutaþiile economice, tehnologice, sociale ºi geopolitice ale lumii de azi.
În final, este relevatã o anumitã contradicþie între abordarea teoreticã
a desãvârºirii integrãrii vest-europene ºi realizarea – în fapt – a acestui
proces, în sensul cã, deºi s-ar pãrea cã este vorba de promovarea unui
liberalism pur pentru înfãptuirea obiectivului anului 1992, în realitate se
preconizeazã ºi se aplicã în practicã numeroase strategii ºi politici comune,
specializate, adicã un liberalism elaborat.

DEZVOLTAREA INDUSTRIEI MECANIZATE ÎN ROMÂNIA,
ÎN PERIOADA 1859-1914
Victor AXENCIUC (coordonator), Adrian CORCODEL, Gabriela DRÃGAN,
Eugen GHEORGHIÞÃ, Adriana MARIN, Cornel SÂRBU
Urmând secþiunii “Dezvoltarea industriei premaºiniste în România
1859-1914”, lucrarea încheie cercetarea evoluþiei industriei româneºti sub
aspectele ei principale; este prima încercare de studiere globalã a industriei
de la formarea statului modern român pânã în ajunul Unirii din 1918.
Lucrarea evidenþiazã procesul de îngustare a ariei producþiei manualecasnice, meºteºugãreºti, manufacturiere – ºi de lãrgire a celei mecanizate,
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situarea la sfârºitul perioadei a sectorului maºinist în prim-planul importanþei
economice.
În perioada 1886-1914 ritmul de planetare ºi de expansiune a industriei mecanizate a fost sensibil ridicat. Promovarea procesului de industrializare, începând cu anul 1886, a avut ca urmare trecerea la industria mecanizatã, care a devenit – încã de la sfârºitul secolului XIX – preponderentã în
industria extractivã – a petrolului – ºi în unele ramuri prelucrãtoare – alimentarã, pielãrie. La sfârºitul perioadei industria mecanizatã cuprinsese majoritatea ramurilor industriale, fãrã cea metalurgicã ºi constructoare de maºini.
Lucrarea cuprinde în prima parte 4 capitole: 1. “Crearea ºi dezvoltarea
industriei mecanizate în România – privire generalã”, principalele concluzii
fiind cele rezumate mai sus; 2. “Evoluþia financiarã a industriei mari” care,
pe baza bilanþului general al societãþilor industriale din perioada 1990-1914
– constituit dupã datele culese din Monitorul oficial, cerceteazã patrimoniul,
evoluþia ºi structura sa, fondurile marii industrii ºi rentabilitatea ei, probleme
inedite pentru literatura de specialitate; 3. “Locul industriei mecanizate în
economia naþionalã ºi poziþia sa în comparaþie cu alte þãri”, - aduce estimãri
cantitative asupra nivelului relativ al industriei româneºti, la unele produse
principale ºi la unii indicatori naturali, în comparaþie cu industriile din alte
þãri; 4. “Stadiul de dezvoltare a industriei la începutul secolului XX”,
evalueazã – în sintezã – importanþa, locul ºi funcþiile industriei în stadiul dat
al procesului de industrializare în economia materialã.
Analizele din lucrare se întemeiazã pe o documentare cuprinzãtoare,
dar mai ales pe numeroase calcule ºi date, indicatorii noi rezultaþi din aceste
calcule de importanþã ºtiinþificã au permis o deschidere largã cercetãrii ºi au
constituit un pas important în depãºirea nivelului analizelor studiilor
anterioare pe aceastã temã.
Partea a doua a lucrãrii este reprezentatã de monografiile ramurilor
industriei mecanizate, ca bazã documentarã prelucratã a temei.

ROMÂNIA ECONOMICÃ ÎN CONTEXT EUROPEAN – 1938
Cercetãri comparative istorico-economice
dr. Gheorghe DOBRE, Adrian PLATON
În ajunul celui de al doilea rãzboi mondial România dispunea de
resurse umane ºi naturale care o situau printre primele zece state ale
Europei. Între 27 de state europene suprafaþa þãrii noastre reprezenta 5,7%
din suprafaþa respectivelor state ºi 5% din totalul populaþiei lor, România
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ocupând astfel locul IX ºi respectiv VII. De menþionat însã cã, la momentul
istoric considerat, în concertul statelor europene, România avea un
potenþialul demografic ºi natural profilat, cu precãdere, pe resurse agricole.
Din suprafaþa arabilã deþinutã de 16 þãri europene, România, având 12,6%,
ocupa locul III. Iar prin ponderea populaþiei agricole în totalul populaþiei
active de 72%, ocupa, între 20 de state europene, locul II (în ordine
descrescãtoare).
La aceasta este de adãugat cã, între 15 þãri europene producãtoare
de þiþei ºi de produse petrolifere, România ocupa locul I, iar între 23 þãri, din
acelaºi continent, producãtoare de cherestea, þara noastrã ocupa locul V.
Producþia agricolã îºi punea însã pregnant pecetea asupra potenþialului ei
productiv. Ponderea agriculturii în venitul naþional se înscria într-o valoare
de 38,4%, ceea ce o situa pe locul II între 18 þãri europene.
Cu toate acestea, sub raportul nivelului de dezvoltare, în ajunul celui
de-al doilea rãzboi mondial România se situa pe ultimele locuri în Europa. În
1938 venitul naþional pe locuitor al þãrii noastre era de 76 dolari (la puterea
de cumpãrare pe pieþele americane în 1938), ceea ce indica faptul cã
România se afla pe locul XVIII dintr-un total de 20 de þãri, sau pe XVII –
dintr-un total de 18 þãri europene, adicã pe ultimele douã locuri în ºirul þãrilor
europene luate în calcul. O asemenea poziþie este atestatã de numeroºi alþi
indicatori, între care consumul pe locuitor la energie, la textile, la calorii, la
proteine (de provenienþã animalã, la grãsimi, ca ºi dupã ponderea populaþiei
neagricole în totalul populaþiei ei active, al speranþei medii de viaþã (la
naºtere) etc. Neîndoios, o mãrturie concludentã cã la momentul istoric
analizat resursele României, respectiv potenþialul ei, era utilizat la cote
relativ scãzute. Pentru comparaþie, de notat cã, în Germania se înregistra
un grad de valorificare a potenþialului uman de 2,9 ori, iar în Marea Britanie
de 3,8 ori mai mare decât în România. O expresie dintre cele mai grãitoare
reprezintã faptul cã, dupã nivelul atins în productivitatea muncii sociale,
România ocupa locul XIX în rândul a 20 þãri europene. În Marea Britanie
acest nivel era de aproape 6,4 ori superior celui înregistrat în þara noastrã.
Între cauzele explicative, de semnalat aici, înainte de toate nivelul relativ
scãzut de “tehnicitate” al economiei româneºti. Sub raportul consumului
total de electricitate România se situa pe locul XV, iar pe locuitor acest
consum desemna þara noastrã pe locul XIX.

INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAÞIILOR
INTERRAMURI ªI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE

MECANISMUL ECONOMIC ÎN CONTEXTUL PLURALISMULUI
PROPRIETÃÞII ªI AL AUTONOMIEI UNITÃÞILOR INDUSTRIALE
dr. Alexandru MIHÃILESCU (coordonator de program ºi de temã),
dr. Aurel IANCU, Lucian CROITORU, Roxana BOB,
Radu ªERBULESCU, Elena BICSOK, Alina GOIA
Cercetarea a permis evidenþierea unor aspecte semnificative, referitoare la: relaþia dintre mecanismul economic ºi cerinþele restructurãrii producþiei; procesul de privatizare; relaþia dintre competiþia economicã, convertibilitatea monedei naþionale ºi formarea preþurilor; relaþia dintre întreprinderi
ºi piaþã în contextul trecerii la economia de piaþã, precum ºi la unele instituþii
importante ale economiei de piaþã, cum sunt bursele de mãrfuri ºi valori.
În ceea ce priveºte relaþia dintre mecanismul economic ºi cerinþele
restructurãrii producþiei, concluziile se referã la: modul de înlãturare a
dezechilibrelor din economie; relaþia dintre eficienþa producþiei sociale ºi
calitatea structurilor de producþie; relaþia dintre politica economicã ºi
mecanismul economic; impactul unor cauze cu caracter macroeconomic
asupra ineficienþei manifestate la nivelul microeconomic; obiectivele de
urmãrit pe planul restructurãrii mecanismului economic, în scopul creºterii
performanþelor sistemului economic.
Referitor la procesul de privatizare, concluziile desprinse vizeazã:
posibilitatea participãrii salariaþilor la capitalul regiilor autonome; rolul
statului în societãþile comerciale cu capital preponderent de stat; complexul
de operaþii necesar a se efectua în vederea pregãtirii unitãþilor economice
de stat pentru privatizare; domeniile în care privatizarea sã fie începutã ºi
acceleratã; procesul de privatizare în sectorul cooperatist; principalele
componente ale programului de privatizare.
Cu privire la competiþia economicã, convertibilitatea monedei naþionale ºi formarea preþurilor, s-au avut în vedere urmãtoarele aspecte: condiþiile
necesare asigurãrii mediului concurenþial, în vederea creãrii posibilitãþii ca
preþurile sã fie stabilite în mod liber, pe baza raportului dintre cerere ºi ofertã; implicaþiile economice ale supraevaluãrii monedei naþionale; comportamentul statului, ca agent economic, pe piaþa valutarã ce trebuie a se
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constitui; necesitatea stabilizãrii cursului de schimb valutar, þinând seama
de raportul dintre cererea ºi oferta de valutã; necesitatea eliminãrii unor
mãsuri restrictive ale legislaþiei actuale referitoare la importuri, cu efecte
pozitive pe planul realizãrii unui mediu concurenþial în economia româneascã.
Referitor la relaþia dintre întreprindere ºi piaþã, în contextul trecerii la
economia de piaþã, concluziile desprinse se referã la: modalitatea de
adaptare a întreprinderii la mecanismele economiei concurenþiale; modul în
care sunt percepute unele probleme economice actuale de cãtre specialiºti
de diferite pregãtiri ºi cu diferite sarcini în realizarea organizãrii ºi conducerii
întreprinderii; rolul marketingului în strategia adaptãrii întreprinderii la
cerinþele mecanismului economic concurenþial; reducerea gradului de
incertitudine în fundamentarea deciziilor.
În ceea ce priveºte bursele de mãrfuri ºi valori au fost abordate
probleme referitoare la: rolul burselor de mãrfuri ºi valori de a contribui la
repartizarea resurselor economice între agenþii economici (inclusiv de a
asigura circuitul informaþiilor necesare în structura sistemului economic);
rolul burselor în “cristalizarea” relaþiilor de piaþã, bursele reprezentând nu o
consecinþã a funcþionãrii economiei pe principiile pieþei, ci una dintre
premisele tranziþiei la un astfel de tip de economie; unele efecte economice
pozitive obtenabile prin amorsarea mecanismelor concurenþiale de bursã.

RESTRUCTURAREA CADRULUI DE ORGANIZARE
ªI CONDUCERE A INDUSTRIEI
Ruxandra ISAIC-MANIU (coordonator de temã),
Vasile DAN, Emil STAN, Daniela MITRAN, Victor PÃTRULESCU
În lucrare se încearcã conturarea elementelor teoretico-metodologice
necesare pentru restructurarea cadrului de organizare ºi conducere a
industriei, identificarea cãilor ºi mijloacelor în vederea sporirii autonomiei
unitãþilor industriale þinând seama de faptul cã trecerea în ritm susþinut a
economiei româneºti la o funcþionare bazatã pe principiile ºi legitãþile
economice de piaþã comportã adoptarea unui ansamblu de mãsuri vizând
reconsiderarea locului ºi rolului agenþilor economici, reevaluarea structurilor
de conducere ºi a relaþiilor la nivel macro, mezo ºi microeconomic.
Corespunzãtor trãsãturilor caracteristice unei economii de piaþã care
fac necesarã organizarea ºi conducerea pe baza principial a industriei din
þara noastrã atât la nivel macro, cât ºi microeconomic, sunt formulate
propuneri concrete vizând asigurarea autonomiei depline a întreprinderii ca
principal agent economic ºi crearea unei structuri concurenþiale de piaþã
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avându-se în vedere atât principalele tendinþe manifestate în þãrile dezvoltate
industrial cât ºi posibilitatea preluãrii etapizate a experienþei acestora în
procesul de trecere a þãrii noastre la economia de piaþã.
Se subliniazã faptul cã restructurarea cadrului de organizare ºi
conducere a industriei presupune stabilirea unor structuri concurenþiale de
piaþã conjugate cu asigurarea unui raport echilibrat ºi a unei îmbinãri
organice între întreprinderile mari ºi foarte mari ºi cele mici ºi mijlocii,
restrângerea în limite raþionale a proprietãþii publice, reevaluarea rolului ºi
locului întreprinderilor ºi asociaþiilor de întreprinderi ºi aºezarea pe baze noi
a relaþiilor dintre acestea ºi stat.
În condiþiile în care întreprinderile din þara noastrã sunt de regulã de
dimensiuni mari ºi foarte mari, ceea ce nu justificã din punct de vedere
economic ºi fuzionarea directã a acestora se apreciazã ca necesarã
prevederea – prin cadru legilativ – a posibilitãþii construirii unor societãþi
comerciale de tip holding pe baza grupãrii mai multor întreprinderi cu luarea
în considerare a unuia sau a mai multora din urmãtoarele criterii: integrarea
producþiei; cooperarea în realizarea produselor; eliminarea riscului financiar
prin diversificarea profitului de fabricaþie; combinarea orizontalã a
producãtorilor care realizeazã acelaºi tip de produse. La adoptarea deciziei
de înfiinþare a societãþii comerciale de tip holding indiferent de criteriile de
construire avute în vedere, se considerã necesarã respectarea condiþiei de
asigurare a unei structuri concurenþiale de piaþã de eliminarea poziþiei de
monopol, în special în cazul industriei prelucrãtoare.

RECONSIDERAREA COMPETENÞELOR DECIZIONALE
LA NIVEL MICROECONOMIC, CORESPUNZÃTOR CERINÞELOR
DESCENTRALIZÃRII ECONOMIEI – AUTONOMIA
ÎNTREPRINDERILOR
Daniel MÃRGUª (coordonator de temã),
Cãtãlina BONCIU, Cristina BULATÃ, Florentina RADU
Lucrarea abordeazã, comparativ, modalitãþile de exercitare a
autonomiei întreprinderilor în economia de piaþã vest-europeanã ºi în
România în perioada de tranziþie la economia de piaþã.
Plecând de la redarea ineditului ºi complexitãþii fenomenelor
microeconomice existente în þãrile vest-europene, principalele concluzii care
se degajã atât din elementele descriptive ale perioadei de tranziþie,
referitoare la acest aspect în þara noastrã, cât ºi din modelele decizionale,
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elaborate detaliat pe fiecare funcþiune ºi activitate a întreprinderii româneºti
sunt urmãtoarele: amploarea fenomenelor ºi proceselor implicate în
transformarea întreprinderilor, ca agenþi economici autonomi, este
deosebitã, necesitând acþiuni complexe ºi de lungã duratã; readaptarea
conceptualã a terminologiei ce va fi utilizatã în redarea ºi analiza noilor stãri
economice va obliga factorii de decizie de la nivel microeconomic sã înveþe
limbajul pieþei concurenþiale sã-l aplice ºi sã opereze corect ºi eficient cu
termenii respectivi; în niciun sistem economic existent pânã în prezent,
indiferent de gradul de descentralizare de care a dispus ºi cu atât mai mult
în noul sistem economic ce se implementeazã în þara noastrã, agenþii
economice nu dispun de o autonomie absolutã, libertatea lor de miºcare
fiind îngrãditã de trei factori condiþionaþi majori-statul, piaþa ºi capacitatea
proprietarului întreprinzãtor de a surmonta restricþiile din mediu; dezvoltarea
ºi evoluþia liberã a întreprinderii pe baza propriilor capacitãþi creative în
contextul unei reglãri macroeconomice prin pârghii economice unanim
recunoscute prin eficacitatea lor – preþuri, credite, taxe, impozite, subvenþii
etc. – reprezintã singura cale viabilã de depãºire a crizei economice în care
ne aflãm. Reîntoarcerea la metodele administrative ºi menþionarea
dirijismului supercentralizat nu numai cã nu vor asigura un nivel de trai
ridicat, dar vor conduce la un crah economic fãrã precedent.
Una dintre modalitãþile concrete de realizare a autonomiei întreprinderilor, o reprezintã acordarea unor competenþe decizionale substanþial
sporite întreprinderii lor. În lucrare sunt formulate 251 de decizii corelate.

MODERNIZAREA STRUCTURILOR INDUSTRIALE
PRIN INTERMEDIUL SOCIETÃÞILOR MIXTE (PROBLEME
ECONOMICE ALE ATRAGERII CAPITALULUI STRÃIN
PRIN INVESTIÞII DIRECTE ªI IMPLICAÞII
ASUPRA MODERNIZÃRII STRUCTURILOR INDUSTRIALE)
Constantin PANAITESCU (coordonator de program ºi de temã),
Lucian CROITORU, Gabriela CONDOPOL,
Cristian-Bogdan DRÃGAN, Ramona BRATU
Capitalul strãin este considerat de majoritatea specialiºtilor esteuropeni ca una din principalele modalitãþi de redresare economicã a
proceselor reformei. Deºi, în principal se admite cã dintre formele de capital
strãin cea mai adecvatã pentru economia româneascã în prezent ºi în
perspectiva imediatã este investiþia directã, mãsurile de stimulare adoptate
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sunt încã insuficiente în raport cu complexitatea deosebitã a fenomenului
economic. Elaborarea unui sistem de politici care sã favorizeze penetrarea
capitalului strãin prin oferirea unei largi palete de facilitãþi, concomitent cu
dirijarea investiþiilor strãine cãtre anumite zone de activitate în conformitate
cu politica de restructurare adoptatã ºi de protecþie în investiþiile autohtone
trebuie sã se bazeze pe cunoaºterea profundã a stãrii economiei româneºti
ºi a manifestãrii fenomenului pe plan internaþional.
Conform celor menþionate, în lucrare sunt expuse acele cerinþe
majore a cãror satisfacere constituie premise ale fundamentãrii unei politici
de atragere a capitalului strãin:
– În primul rând, cunoaºterea conceptelor ºi diverselor curente
teoretice, surprinzându-se atât elementele esenþiale cu caracter de
generalitate, ce se reflectã în dinamica realitãþii economice privind
fluxurile investiþionale internaþionale, cât ºi natura interrelaþiilor dintre
acestea.
– În al doilea rând studierea experienþelor pe plan mondial în domeniul
investiþiilor strãine directe, a elementelor ce le caracterizeazã, precum
ºi a factorilor ce influenþeazã aceste investiþii în þãrile în curs de
dezvoltare, economia româneascã aparþinând acestei categorii.
– În al treilea rând identificarea factorilor specifici economiei româneºti
în perioada de tranziþie cu implicaþii deosebite asupra categoriei
capitalului strãin, în vederea elaborãrii unui sistem de criterii pe baza
cãrora se evalueazã efectele acþiunii acestor factori.
– În al patrulea rând cererea pieþei capitalurilor (sistemul financiarbancar, piaþa creditului, bursa de valori) – componentã de bazã a
economiei pe piaþã ºi stabilirea modalitãþilor prin care aceasta poate
stimula ºi este la rândul ei stimulatã de investiþiile strãine directe.
– În al cincilea rând, stabilirea de cãtre societãþile comerciale autohtone
a unor politici proprii, prin care sã se stimuleze formarea societãþilor
cu capital parþial strãin – societãþi mixte.

UTILIZAREA CREDITELOR EXTERNE ÎN RESTRUCTURAREA
ECONOMIEI NAÞIONALE
Vasile VIEZUINÃ (coordonator temã),
Mihaela CIMPOEAªU, Elena HOGEA
Studiul a avut ca obiectiv identificarea unor posibilitãþi de utilizare a
creditelor externe, a limitelor între care acestea sunt eficiente, a domeniilor
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spre care trebuie îndreptate, a consecinþelor ce decurg din utilizarea lor.
Tratarea problemelor s-a fãcut în cadrul general al problemelor modificãrilor
structurale. De asemenea, a fost relevat contextul est-european, deoarece
drumul de urmat ºi soluþiile preconizate prezintã multe similitudini ºi
constituie o experienþã utilã pentru România.
O etapã esenþialã o constituie identificarea surselor disponibile,
analiza condiþiilor necesare pentru accesul la capitalul extern, atragerea
acestuia odatã cu adoptarea mãsurilor solicitate de creditori. Din analizele
efectuate a rezultat cã s-au redus substanþial termenele de acordare a
creditelor, datoritã creºterii instabilitãþii pieþelor de capital ºi a solicitãrilor de
credite externe ce a sporit concurenþa ºi a generat intensificarea activitãþilor
de “public relations” creºterea preocupãrilor pentru înfrumuseþarea imaginii
debitorilor, asigurarea unei stabilitãþi politice ºi economice convingãtoare.
Deºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, recent
constituitã ar urma sã aibã un rol important în tranziþia þãrilor est-europene
la economia de piaþã cel puþin ajutorul iniþial financiar va fi mai redus
datoritã posibilitãþilor limitate ale Estului de utilizare eficientã capitalului ºi
tehnologiei noi. Este posibil, acordarea unei asistenþe tehnice mult mai
susþinute în cererea economiei de piaþã, a unei infrastructuri moderne,
restrângerea unor date ºi informaþii statistice credibile ºi crearea unor
stabilitãþi specifice economiei de piaþã.
O altã problemã care se pune este cea privitoare la tipul de sector de
proprietate ce ar urma sã aibã prioritate în creditarea externã. Evoluþia
ascendentã a dezvoltãrii este puternic corelatã cu o creºtere a volumului
creditelor externe acordate sectorului privat ºi a ponderii acestora în suma
totalã a creditelor angajate, întrucât sectorul privat foloseºte resursele
financiare mai eficient decât întreprinderile publice. În actualul context
economic, creditele externe ar trebui sã fie destinate ramurilor bogate în
resurse interne, dezvoltãrii sferei serviciilor, infuziei tehnologiilor moderne
concomitent cu reducerea sau dezafectarea activitãþii în unele ramuri sau
subramuri.
Investigaþiile efectuate au evidenþiat cã recurgerea la credite externe
trebuie sã se facã, pe de o parte, pe baza unor studii de fezabilitate bine
fundamentate pentru fiecare obiectiv de investiþii iar pe de altã parte,
þinându-se permanent seama cã angajarea creditelor externe în stimularea
dezvoltãrii ºi restructurãrii economice nu este decât o cale complementarã
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diverselor forme de cooperare internaþionalã – investiþii directe de capital,
import de licenþe, know-how ºi asimilare de noi tehnologii.

ELEMENTE PENTRU CONTURAREA UNEI STRATEGII DE
PROTECÞIA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ÎN ROMÂNIA
Gheorghe MANEA (coordonator de temã),
Elena PELINESCU, ªtefan AMARIÞIEI
Obiectivul principal al strategiei protecþiei mediului înconjurãtor în
România a fost definit ca necesitate a punerii sub control a intensitãþii
fenomenului poluãrii industriale. Aceasta este consecinþa faptului cã, nivelul
poluãrii factorilor de mediu a atins valori ridicate.
Printre acþiunile corespunzãtoare realizãrii acestui obiectiv strategic
(care sã fie regãsit ºi pe plan legislativ) s-au evidenþiat ºi tratat ca atare în
studiu, urmãtoarele:
– stabilirea unui suport teoretic pentru strategia naþionalã de protecþie
a mediului, suport rezultat din analiza raportului dintre dezvoltarea
economicã ºi poluarea mediului; obþiunea cercetãtorilor s-a oprit la
conceptul de ecodezvoltare mozaicatã;
– corectarea metodologiei actuale de evaluare a potenþialului poluant
al proceselor de fabricaþie recurgându-se pentru aceasta la un
model teoretic – rezultat al abordãrii sistemelor de fabricaþie ca
sisteme termodinamice. S-a identificat, astfel, fenomenul de
poluare (urmarea activitãþii industriale) cu acumularea entropicã;
– recurgerea în mai mare mãsurã, la pârghiile economice ca
mijloace de control ºi protecþie a calitãþii mediului înconjurãtor.
Se are în vedere adoptarea mãsurilor “curative ºi corective”
concretizate în taxe, impozite, subvenþii etc.;
– dimensionarea corectã a eforturilor necesare protecþiei mediului
prin analiza raportului dintre costurile de fabricaþie aferente reducerii
intensitãþii fenomenului de poluare industrialã (internalitãþi) ºi
costurile pe care acþiunile de protecþia mediului le determinã.
Analiza pe baza unei metode de optimizare a cheltuielilor destinate
acþiunilor de reducere a potenþialului poluant în funcþie de parametrii ce caracterizeazã nivelul poluãrii a condus la constatarea cã raportul internalitãþiexternalitãþi este influenþat precumpãnitor de conjunctura economicã internã
ºi cã existã un punct critic pe curbele acestora care marcheazã momentul în
care trebuie recurs la schimbarea tehnologiei de fabricaþie.
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ELEMENTE DE FUNDAMENTARE A RESTRUCTURÃRII
UNOR RAMURI INDUSTRIALE PRODUCÃTOARE
DE ECHIPAMENTE ªI PRODUSE INTERMEDIARE
dr. ing. Corneliu RUSSU, Olga MIHÃESCU, Elena PELINESCU,
Victor PLATON, Teodor POPESCU, Daniel FISTUNG
Lucrarea urmãreºte conturarea elementelor fundamentale ale
procesului de restructurare a unor ramuri industriale din þara noastrã în
scopul realizãrii unei configuraþii structurale optime ºi anume: criterii
tehnico-economice ºi sociale (gradul de folosire a resurselor naturale ale
þãrii, ritmul creºterii economice, eficienþa investiþiilor, intensitatea ºi
contribuþia cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologiei precum ºi a pregãtirii
forþei de muncã la dezvoltarea ramurii etc.); principiile de fundamentare a
procesului de restructurare (primordialitatea cererii faþã de ofertã,
modificarea de fond a poziþiei statului, autonomizarea unitãþilor); premisele
existente în þara noastrã (gradul ridicat de dependenþã faþã de importul de
materii prime, existenþa unor decalaje faþã de nivelul mondial a unor
supracapacitãþi de producþie etc.); precum ºi cerinþele faþã de conþinutul
unor strategii de dezvoltare (realism, asigurarea ºi respectarea echilibrului
om-mediu-creºtere, selectivitate, mobilitate).
Fundamentarea strategiei de dezvoltare a ramurii este abordatã sub
douã aspecte ºi anume cele ale specializãrii internaþionale ºi cele a
specializãrii interne pe baza unei metodologii ce îmbinã determinãri
cantitative cu elementele calitative.
Lucrarea face, de asemenea, o succintã incursiune în domeniul
elementelor fundamentale a strategiilor de firmã ºi în cele a posibilitãþilor
concrete de utilizare a pârghiilor ºi instrumentelor economice pentru
înfãptuirea procesului de restructurare.
Din lucrare se desprind urmãtoarele concluzii majore: direcþiile de restructurare industrialã se formuleazã prin corelarea condiþionãrilor obiective
impuse de funcþionarea economiei într-un mediu concurenþial cu criteriile de
orientare a structurilor industriale ºi cu cerinþele faþã de conþinutul strategiei
de dezvoltare. Ele se identificã cu coordonatele specializãrii industriei pe
domeniu, evidenþiate atât prin prisma raportãrii la evoluþia cererii, cât ºi prin
cea a repartiþiei interne a resurselor; restructurarea se realizeazã prin
pârghii ºi instrumente economice ºi anume: cheltuieli guvernamentale,
comenzi de stat, impozite ºi taxe, credite ºi subvenþii etc.
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POSIBILITÃÞI DE RESTRUCTURARE A CAPACITÃÞILOR
DE PRODUCÞIE ÎN INDUSTRIE ÎN CONDIÞIILE CREªTERII
AUTONOMIEI ÎNTREPRINDERILOR
Constantin PANAITESCU (coordonator program),
Ileana FARMACHE (coordonator temã), Aniºoara ULCELUªE
Din ampla problematicã a restructurãrii capacitãþilor de producþie,
lucrarea se opreºte asupra câtorva aspecte considerate a fi importante în
etapa actualã: posibilitãþile de orientare a investiþiilor în vederea
restructurãrii capacitãþilor de producþie; evaluarea patrimoniului întreprinderii
– ca premisã a restructurãrii economice.
Restructurarea reprezintã în primul rând un mod de acþiune al
întreprinderilor, în scopul sporirii competitivitãþii ºi rentabilitãþii lor ºi
nicidecum un monopol al statului. Pornind de la aceastã idee, sunt
evidenþiate acele modalitãþi de sprijin guvernamental care fac necesarã,
posibilã ºi totodatã eficientã intervenþia statului în restructurarea fãrã a
încãlca autonomia agenþilor economici. Este vorba, în special, de susþinerea
financiarã ºi de cererea unui cadru legislativ care sã faciliteze desfãºurarea
procesului de restructurare pe diferite direcþii: redimensionarea capacitãþilor
de producþie în ramurile aflate în crizã (legislativã privind protecþia socialã,
legea falimentului); stimularea creãrii de noi intreprinderi, îndeosebi mici ºi
mijlocii în domeniu de mare interes prin subvenþii, credite avantajoase,
reduceri de taxe ºi impozite, legislaþiei care sã protejeze mica industrie,
îndeosebi pe cea particularã în concurenþã etc.
Intensitatea ºi calitatea procesului de restructurare sunt strict
dependente de strategia investiþionalã precum ºi de capacitatea de a
mobiliza anumite resurse financiare pentru scopul considerat. În legãturã cu
acest ultim aspect este evidenþiat rolul amortizãrii (prin prezentarea efectului
multiplicator al acesteia), ca principalã sursã a autofinanþãrii în susþinerea
procesului de restructurare.
Ca un element indispensabil restructurãrii capacitãþilor de producþie
este abordat ºi problema evaluãrii întreprinderilor. Este subliniat faptul cã
valoarea unei întreprinderi nu este datã doar de cifrele înscrise în bilanþul
contabil, ci este deopotrivã determinatã de marca întreprinderii, de poziþia
sa pe piaþã, de profesionalitatea oamenilor sãi, de capacitatea de a produce
folosind dotarea fizicã ºi umanã existentã, un profit viitor durabil.
Prezentând principalele elemente ale teoriei evaluãrii (concepte, metode ºi
tehnici de evaluare folosite în þãri cu economie de piaþã) lucrarea pune în

52
evidenþã ºi o serie de limite ale modului de abordare în prezent, în þara
noastrã, a problematicii evaluãrii cu referire la legislaþia în domeniu, precum
ºi dificultãþile care pot apãrea în practicã în aplicarea unor metode de
evaluare consacrate.

RESTRUCTURÃRI ÎN ECONOMIA NAÞIONALÃ ÎN VEDEREA
CREªTERII EFICIENÞEI ECONOMICE ªI CALITÃÞII VIEÞII
Lucian ALBU (coordonator program ºi temã),
Mihai GONDOª (coordonator temã), Cristina SUCIU
(coordonator temã), Aurica SUTARU, Valentin LAZEA,
Luiza ISÃCESCU, Elena MOISE, Anca PETROVICI
În lucrare sunt abordate trei mari grupe de probleme, pe care le-am
considerat esenþiale în procesul restructurãrii ºi al trecerii la economia de
piaþã: evoluþia raportului dintre industrie ºi agriculturã; impactul modificãrilor
din industrie, construcþii ºi transporturi asupra ofertei turistice; adaptarea
profesionalã a forþei de muncã.
Una din concluziile importante ale lucrãrii este cã, economia naþionalã
poate intra pe o traiectorie ascendentã prin acordarea unei atenþii prioritare
valorificãrii importantelor resurse agricole ºi turistice de care dispune România. Neglijarea în trecut a sectorului agricol ºi a celui turistic, pentru dezvoltarea cãrora România dispune de condiþii naturale favorabile ºi de tradiþii
valoroase, este cauza existenþei, în prezent, a unor dezechilibre ºi blocaje
economice importante. De aceea, în lucrare se încearcã elucidarea unora
dintre mecanismele ºi pârghiile prin care acestea pot fi dezamorsate rapid.
Totodatã, în noile condiþii ale trecerii la economia de piaþã, în lucrare
sunt relevate unele posibilitãþi de susþinere a restructurãrilor economice prin
intermediul adaptãrii profesionale a forþei de muncã îndeosebi a celei din
industrie.
Pornindu-se de la constatarea cã subevaluarea producþiei sectorului
agricol prin sistemul de preþuri practicat a constituit una dintre principalele
frâne ale dezvoltãrii acestui sector, în lucrare se argumenteazã necesitatea
stimulãrii producþiei agricole prin: extinderea proprietãþii private, politica în
domeniul preþurilor de livrare ºi al investiþiilor, adaptarea industriei la
cerinþele actuale ale agriculturii etc.
Orientarea strategicã propusã în lucrare – de plasare a accentului de
pe dezvoltarea ramurilor energo ºi material intensive spre modernizarea
turismului este fundamentatã prin urmãtoarele: turismul prezintã însemnate
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avantaje comparative în schimburile economice internaþionale; aceastã
ramurã poate asigura pânã la 1/7 din produsul naþional brut ºi încasãri
valutare de cel puþin 2 mld. dolari anuali; activitatea turisticã poate absorbi o
mare parte a personalului disponibilizat din industrie; termenul relativ redus
de recuperare a investiþiei ºi rentabilitatea ridicatã reprezintã condiþii
favorizante pentru atragerea capitalului strãin; dezvoltarea turismului
antreneazã favorabil restructurarea industriei, construcþiilor, transporturilor,
telecomunicaþiilor, comerþului etc.
În lucrare se acordã un spaþiu important problemelor legate de
factorul uman, în special celor privind adaptarea profesionalã.
Pornind de la studierea experienþei þãrilor dezvoltate ºi de la analiza
criticã a actualului sistem al pregãtirii profesionale din România s-a
evidenþiat necesitatea canalizãrii eforturilor, în principal spre: diversificarea
instituþionalã prin coexistenþa organismelor special constituite la nivel
naþional sau local cu cele existente la firme; iniþierea unor programe de
inserþie a tinerilor sau de reconversie profesionalã; constituirea unor fonduri
speciale ºi alocarea unor importante sume atât de cãtre stat, cât ºi cãtre
firme, indivizi etc.

CERINÞE ACTUALE ªI DE PERSPECTIVÃ ALE UTILIZÃRII
CAPACITÃÞILOR DE PRODUCÞIE ªI ALE DIVERSIFICÃRII
SORTIMENTALE A BUNURILOR CREATE ÎN RAMURI
ALE INDUSTRIEI UªOARE
Mihai STOICA (coordonator de temã), Nona CHILIAN,
Mihaela PÃRÃLUÞÃ, Mariana VANIA
Autorii ºi-au propus abordarea aspectelor celor mai semnificative ale
stadiului dezvoltãrii acestor ramuri ºi conturarea direcþiilor de restructurare
în scopul utilizãrii eficiente a capacitãþilor de producþie ºi ale diversificãrii
sortimentale.
Principalele trãsãturi ale dezvoltãrii ramurilor industriei uºoare în anii
80 se referã la integrarea treptatã în þara noastrã a unei pãrþi însemnate din
întreaga filierã de producþie ºi comercializare a fibrelor textile ºi a pieilor,
participarea redusã a industriei mici în producþia articolelor textile ºi de
pielãrie, cumularea în costurile produselor finale a beneficiilor din costurile
produselor intermediare din amontele filierelor de prelucrare, dimensiunea
mare a întreprinderilor, aceste trãsãturi reflectându-se în flexibilitatea
redusã, în orientarea eforturilor spre ridicarea calitãþii, adaptarea lentã la
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cerinþele în continuã schimbare ale modei, valorificarea inferioarã pe pieþele
externe a produselor obþinute.
Restructurarea industriei uºoare în contextul trecerii României la
economia de piaþã presupune crearea cadrului economic ºi legislativ care
sã permitã adaptarea permanentã a agenþilor economici la cerinþele
consumatorilor interni ºi externi.
Într-o primã etapã, este necesarã îmbinarea formelor de proprietate la
nivelul diferitelor faze ale filierelor specifice industriei uºoare, astfel încât sã
se asigure manifestarea liberei iniþiative, a spiritului întreprinzãtor. Pentru
extinderea proprietãþii private este necesarã stimularea înfiinþãrii
întreprinderilor mici ºi mijlocii, mai ales în fazele finale ale filierelor industriei
uºoare, ceea ce ar corespunde cel mai bine situaþiei existente în þara
noastrã (penurie de capital ºi surplus de forþã de muncã).
Este necesarã, de asemenea, transformarea treptatã a actualelor
unitãþi economice proprietate de stat în unitãþi economice proprietate
particularã (societãþi pe acþiuni ºi vânzarea parþialã sau totalã a acþiunilor
acestora), concomitent cu redimensionarea lor pe baze economice, în
raport cu cerinþele unei economii concurenþiale.
Perspectiva tranziþiei la economia de piaþã impune o concepþie nouã
ºi în ceea ce priveºte modul de apreciere a rezultatelor activitãþii
economice. Astfel, este necesarã trecerea la utilizarea unui indicator foarte
important – valoarea adãugatã, acesta reprezentând ºi baza de calcul a
taxelor indirecte.

CERINÞE ACTUALE ªI DE PERSPECTIVÃ ALE REDRESÃRII,
MODERNIZÃRII ªI DEZVOLTÃRII INDUSTRIEI ALIMENTARE
dr. Silvia MARINESCU-PAªOI, Dorin SAVU,
Doina TÃTARU, Bogdan Cristian DRÃGAN,
Elena GHEORGHIU, Mura CRÃIUÞU
În lucrare se trateazã problemele evaluãrii stãrii actuale a industriei
alimentare din þara noastrã ºi se încearcã desprinderea unor concluzii ºi
direcþii de acþiune utile pentru fundamentarea opþiunilor de politicã
economicã ce vizeazã restructurarea ºi dezvoltarea acestei ramuri în
procesul de tranziþie la economia de piaþã.
Lucrarea oferã, prin numeroase exemple ºi date concrete, imaginea
industriei alimentare în ansamblu ºi a sectoarelor componente,
caracterizate, în principal, prin: decalaje apreciabile în ceea ce priveºte
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nivelul tehnic ºi calitativ al aparatului productiv; existenþa unor infrastructuri
orientate, într-o proporþie însemnatã, spre fazele de prelucrare primarã sau
secundarã a materiilor prime ºi în defavoarea celor de obþinere a produselor
finale superior prelucrate; dependenþa funcþionãrii sectoarelor respective de
rezultatele obþinute în ramuri ºi subramuri situate în amonte, a cãror calitate
nu corespunde cerinþelor asigurãrii unui avantaj comparativ.
Mãsurile propuse pentru redresarea, modernizarea ºi dezvoltarea industriei alimentare au ca obiectiv creºterea valorii adãugate în cadrul ramurii ºi vizeazã, în principal, urmãtoarele direcþii: privatizarea celei mai mari
pãrþi a agriculturii, singura soluþie pentru asigurarea bazei de materii prime
pentru industria alimentarã; descentralizarea marilor unitãþi din aceastã
industrie, prin transformarea secþiilor anexe din teritoriu în agenþi autonomi
ºi dezetatizarea majoritãþii acestora, precum ºi stimularea apariþiei de noi
agenþi economici într-un numãr ºi cu o dispersie teritorialã compatibile cu
cele ale resurselor ºi ale consumatorilor; alocarea de resurse investiþionale
necesare, pe de o parte, pentru modernizarea de fond a capacitãþilor de
producþie existente, iar pe de altã parte, pentru crearea ºi dezvoltarea
producþiei unor subramuri ale industriei alimentare prin intermediul cãreia se
asigurã adâncirea prelucrãrii produselor agricole în concordanþã cu cerinþele
unei alimentaþii moderne, dezvoltarea producþiei din alte ramuri industriale
care o condiþioneazã pe cea a industriei alimentare; corelarea procesului de
pregãtire a cadrelor cu cel de restructurare ºi modernizare a ramurii;
dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice, îndeosebi în domeniul biotehnologiilor,
inclusiv prin cooperare internaþionalã; orientarea spre export a produselor
finale rezultate din prelucrarea superioarã, în condiþiile restrângerii
exportului celor rezultate din fazele de prelucrare primarã a materiilor prime
din agriculturã; adaptarea formelor de comercializare la cerinþele pieþei
interne ºi externe. Sunt tratate, totodatã, ºi probleme de interes general, dar
cu impact deosebit asupra procesului de redresare a industriei alimentare,
cum ar fi: efectul liberalizãrii preþurilor ºi al politicii fiscale asupra activitãþii
desfãºurate de unitãþile din aceastã ramurã; elaborarea unui nou sistem al
preþurilor, care sã funcþioneze în concordanþã deplinã cu cerinþele
economiei de piaþã; completarea actualului sistem de indicatori cu alþii noi,
care sã reflecte adãugarea de valoare în fiecare verigã a filierelor de
producþie ºi comercializare, în vederea evaluãrii coerente a eficienþei
activitãþii fiecãrui agent economic.

56

ASIGURAREA ECONOMIEI NAÞIONALE CU RESURSE
ENERGETICE ÎN FUNCÞIE DE POSIBILITÃÞILE TEHNICE
ªI ECONOMICE ªI DE IMPLICAÞIILE ECOLOGICE ªI SOCIALE
dr. Viorica RÃDUCANU (coordonator de program
ºi de temã), Elena COJOCARU, Rodica MIROIU, Florina POPA,
Marius BULEARCÃ, Angela FILIP, Cristian SIMA, Doina ZAFIU,
Marian CÂRSTIAN, Iulian CONSTANTIN
În procesul de restructurare a economiei, asigurarea cu energie
primarã necesarã impune cunoaºterea potenþialului naþional de resurse
energetice, a posibilitãþilor de atragere a acestora în circuitul economic, ca
ºi a eforturilor ce trebuie fãcute pentru obþinerea acestor resurse din
producþia internã ºi din import luând în considerare evoluþia creºterii
economice, a schimbãrilor structurale ale economiei ºi a preþului petrolului.
S-au întocmit trei scenarii privind nivelul ºi dinamica cererii de energie
primarã în România, în perioada 1990-2000. În aceste scenarii s-a apreciat
cã, ritmul mediu anual al creºterii economice va fi de 2,5, respectiv 1,65 ºi
2,0%, cel al consumului de energie primarã, respectiv, de 1,4, 0,75 ºi 1,25,
în condiþiile în care preþul petrolului va fi, în medie, respectiv de 20,35 ºi 28
dolari barilul. În toate cele trei scenarii, dintre care s-a optat pentru al treilea
(ce prevede valori medii de creºtere, diferenþiate pe etapele proceselor de
retehnologizare ºi modernizare), sunt de evidenþiat: a) privitor la cererea
estimatã: creºterea ponderii resurselor energetice primare destinate
populaþiei, agriculturii, silviculturii, serviciilor etc.; scãderea ponderii
resurselor energetice primare destinate industriei ca urmare a modificãrii
structurii acestei ramuri sub incidenþa proceselor de retehnologizare ºi
modernizare a activitãþilor economiei; reducerea ponderii exportului de
produse petroliere rezultate din þiþeiul importat ºi creºterea, în aceeaºi
perioadã, a consumului intern de energie primarã; b) cu privire la
producþia estimatã: reducerea producþiei anuale de þiþei cu 0,2-0,4 mil.t. ºi
a celei de gaze naturale cu 1,3-1,5 mld. m.c. ca urmare a declinului natural
al zãcãmintelor; creºterea producþiei de lignit, cãrbune brun ºi huilã
energeticã, care, însã, nu va putea compensa efectele scãderii producþiei
de hidrocarburi; începerea, din anul 1994 a producþiei de energie nuclearã;
creºterea producþiei de energie hidro ºi de surse neconvenþionale,
menþinerea la acelaºi nivel a resurselor energetice refolosibile, acestea
nemodificând sensibil structura balanþei energetice.
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Principalele concluzii: a) pentru acoperirea cererii de energie
primarã, România va trebui sã recurgã la import de resurse energetice, întru
cât producþia internã nu va putea asigura decât 33,6-54,6% din necesar; cel
mai redus grad de asigurare a cererii din producþia internã se va înregistra
la þiþei (22-23%) ºi gaze naturale (37-38%); deºi producþia internã de
cãrbune va creºte, aceasta nu va acoperi, în medie, decât 54-66% din
cererea de lignit ºi cãrbune brun 27-29% din cea de huilã energeticã aportul
energiei nucleare, energiei hidro, surselor neconvenþionale ºi resurselor
energetice refolosibile va fi, în continuare, redus; b) pentru echilibrarea
balanþei energetice este imperios necesarã angajarea în acþiuni de
cooperare economicã ºi tehnico-ºtiinþificã cu alte þãri ºi concesionarea cãtre
firmele strãine a unor perimetre pentru acþiuni de cercetare geologicã; c)
pentru economisirea energiei se impune introducerea unui sistem diferenþial
de preþuri în funcþie de volumul consumului industrial de energie electricã ºi
a unui sistem de control al preþurilor de producþie la principalele resurse
energetice obþinute din producþia internã.

REEVALUAREA LOCULUI ªI ROLULUI INDUSTRIEI CHIMICE
ªI PETROCHIMICE ÎN COMPLEXUL ECONOMIC NAÞIONAL,
ÎN CONDIÞIILE RESTRUCTURÃRII ACTIVITÃÞII PRODUCTIVE
PE BAZA CRITERIILOR RENTABILITÃÞII ªI EFICIENÞEI
Nicoleta HORNIANSCHI
Lucrarea evidenþiazã, pentru început, poziþia industriei chimice ºi
petrochimice în ansamblul industriei româneºti argumentându-se faptul cã
ponderea de cca 20% (din care peste 10% pentru industria de prelucrare a
þiþeiului) ce revine acestei ramuri în totalul producþiei industriale este
rezultatul politicii de industrializare forþatã din ultimile trei decenii, fãrã a
avea o legãturã directã cu cerinþele ºi posibilitãþile reale ale economiei
româneºti.
Astfel, orientarea nefundamentatã economic a investiþiilor spre chimia
de mare tonaj, cu caracter pronunþat energointensiv a condus la
supradimensionarea artificialã a unor subramuri ca, de exemplu, industria
de rafinare a þiþeiului, cea de îngrãºãminte chimice, industria de produse
clorosodice etc.; care deþineau, la sfârºitul anului 1989, o pondere de cca
65% în structura producþiei totale a ramurii.
Alte subramuri, cum ar fi prelucrarea materialelor plastice (în actualul
profil de fabricaþie) ºi producþia de fibre ºi fire artificiale ºi sintetice, sau
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industria de anvelope, au fost dezvoltate fãrã a se asigura corelarea
necesarã cu posibilitãþile de aprovizionare cu materii prime ºi fãrã o analizã
temeinicã a dimensiunii ºi structurii cererii interne ºi externe. Toate acestea
au condus, între altele, la fenomenul de reducere constantã a eficienþei
utilizãrii fondurilor fixe puse în funcþiune în unitãþile industriei chimice, astfel
încât, între 1970-1975 ºi 1980-1985, ritmul mediu anual în care a evoluat
indicatorul menþionat a fost de (- 2,61%) ºi, respectiv, (- 4,5%).
Structura producþiei ºi existenþa în exploatare a unor instalaþii vechi
sunt principalii factori care acþioneazã în sensul menþinerii la un nivel ridicat
a cheltuielilor materiale în costul producþiei (cca. 80% în þara noastrã faþã de
60-65% în þãrile cu o industrie chimicã dezvoltatã) ºi a valorificãrii încã mici
la export a materiilor prime ºi energiei consumate (în timp ce 58,4% din
exportul total de produse chimice al României îl reprezintã produsele cu preþ
mediu unitar sub 500 $/t, în þãrile dezvoltate, vest-europene, aceeaºi
categorie de produse are ponderi mult mai reduse, între 5,5% ºi 16,3%).
Þinând seama de aceste aspecte, ca ºi de altele ca, de exemplu,
faptul cã tocmai subramurile care realizeazã cele mai scãzute grade de
valorificare a materiilor prime ºi energiei consumate deþin ponderea
majoritarã în structura producþiei ºi în consumul total de energie a ramurii,
se poate concluziona cã, la ridicarea substanþialã a nivelului calitativ al
activitãþii economico-productive din industria chimicã ar putea contribui, întro mãsurã importantã, modernizarea structurii ramurii printr-o dezvoltare
selectivã, concretizatã, în principal, în reducerea semnificativã a ponderii de
produse energointensive (pânã la limita acoperirii necesarului intern, în
condiþiile obþinerii cel puþin a unei eficienþe minime) ºi în promovarea
subramurilor ºi grupelor de produse care rãspund cel mai bine criteriului
consumului raþional de resurse materiale ºi înglobeazã, într-o proporþie
însemnatã, inteligenþã tehnicã ºi creativitate, ceea ce ar permite obþinerea
unor produse chimice din categoria “specialitãþilor” (ca, de exemplu,
coloranþii, medicamentele, tehnopolimerii, biopolimerii etc.), care au o
valoare adãugatã ridicatã ºi ar putea fi competitive atât pe piaþa internã, cât
ºi pe cea externã.

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARÃ
ECONOMIA AGRICULTURII, ECONOMIA AGROALIMENTARÃ
ªI ECONOMIA RURALÃ
Dumitru DUMITRU, Marin POPESCU
Lucrarea îºi propune sã analizeze procesele economice ºi sociale
care caracterizeazã trecerea la economia de piaþã, sã contureze tendinþele
ºi mãsurile de realizare a obiectivelor imediate ºi pe termen lung.
În partea introductivã se insistã asupra delimitãrilor conceptuale ale
celor trei sfere de activitate – economia agriculturii, economia agroalimentarã ºi economia ruralã, precum ºi asupra interdependenþelor dintre acestea
în perioada tranziþiei la economia de piaþã.
În capitolul I – AGRICULTURA ÎN PROCESUL TRANZIÞIEI LA
ECONOMIA DE PIAÞÃ – se abordeazã obiective fundamentale ale
dezvoltãrii acestei ramuri, formarea noii structuri agrare, mecanismele de
organizare ºi funcþionare a pieþelor produselor agricole.
Pornind de la rolul agriculturii în dezvoltarea economicã ºi socialã a
societãþii noastre, în lucrare sunt definite obiectivele fundamentale ale acestei ramuri: 1) îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale producãtorilor agricoli ºi
participarea acestora la dezvoltarea generalã a societãþii; 2) aprovizionarea
populaþiei ºi a economiei cu produse cu valoare calitativã ridicatã, la preþuri
rezonabile; 3) participarea agriculturii la asigurarea protecþiei mediului
înconjurãtor; 4) participarea agriculturii la dezvoltarea relaþiilor economice
externe, integrarea în agricultura europeanã ºi mondialã.
În legãturã cu formarea noii structuri agrare se trateazã douã grupe
de probleme: problemele pluralismului formelor de proprietate, care vor
rezulta în urma privatizãrii, dezetatizãrii ºi asocierii producãtorilor agricoli ºi
problemele diversificãrii formelor de organizare economicã ºi socialã a
activitãþii din agriculturã.
În vederea integrãrii agriculturii în mecanismele economiei de piaþã
sunt abordate probleme care vizeazã: asigurarea condiþiilor pentru
creºterea cererii solvabile a populaþiei; sporirea producþiei agricole ºi a
eficienþei utilizãrii factorilor de producþie; corelarea preþurilor factorilor de
producþie cu preþurile produselor agricole ºi a costurilor cu beneficiile;
fiscalitatea ºi sistemele de creditare; relaþiile echitabile cu bugetul statului;
susþinerea veniturilor ºi protecþia socialã a producãtorilor.
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În capitolul II – ECONOMIA AGROALIMENTARÃ – activitatea economicã este conceputã ca un proces complex, care reuneºte activitãþi din: a)
ramurile din amonte, furnizoare de mijloace de producþie; b) producþia
agricolã (vegetalã ºi animalã); c) industriile de prelucrare a materiilor prime
agricole; d) comercializarea; e) alimentaþia publicã ºi menajul (consumul
final). Analiza acestei activitãþi prin prisma legii entropiei conduce la
desprinderea unor soluþii privind reducerea consumurilor energetice în
cadrul diferitelor verigi ale sectorului agroalimentar ºi, implicit, la diminuarea
cheltuielilor pe care societatea le face pentru asigurarea alimentaþiei.
În capitolul III – ECONOMIA RURALÃ – lucrarea analizeazã situaþia
actualã a comunitãþilor rurale ºi problematica armonizãrii relaþiilor ruralurban în cadrul procesului general al dezvoltãrii economico-sociale a þãrii
noastre.

TENDINÞE PE TERMEN MEDIU ªI LUNG ALE DEZVOLTÃRII
AGRICULTURII ROMÂNEªTI
Simona BARA (coordonator), Minodora MOLDOVAN,
Filon TODEROIU, Constantin ªTEFAN,
Gheorghe AVRÃMIÞÃ, Mioara RUS, Cristina VASILOIU
Alternativele de dezvoltare ale agriculturii româneºti în perioada 19902000 s-au bazat pe cererea solvabilã a populaþiei estimatã, mãrimea ºi
dinamica resurselor disponibile.
În perioada de tranziþie, structurile de producþie din agriculturã se vor
redimensiona, restrângându-se acele activitãþi, care, fie cã nu au generat
profit, fie cã acesta este cu mult sub cel posibil de obþinut din dezvoltarea
altora. În directã corelaþie cu cantitãþile de produse agricole proiectate ca
fiind necesare pentru perioada 1990-2000s-au determinat, din punct de
vedere valoric, nivelul inputurilor ºi respectiv al ouputurilor.
Dinamica fenomenelor economico-sociale a fost abordatã sistemic,
fiecare din indicatorii proiectaþi fiind corelat cu posibilele evoluþii la nivel
macroeconomic.
Din studiul efectuat au rezultat urmãtoarele aspecte mai importante:
– ca urmare a creºterii standardului de viaþã, la sfârºitul acestui deceniu se va reduce consumul de grâu (de la 156 la 121 kg/locuitor),
de porumb (de la 34 la 24 kg/locuitor) ºi va spori consumul de
cartofi (de la 70 la 80 kg/locuitor), de carne (de la 58 la 75
kg/locuitor), de ouã (de la 230 la 250 bucãþi/locuitor) ºi de lapte,
inclusiv unt (de la 336 la 385 litri/locuitor);
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– creºterea produsului intern brut din agriculturã va fi de 4,16% pe an;
– rolul pe care agricultura îl va deþine în acest deceniu în economia
naþionalã este relevat ºi prin raportul dintre ratele medii anuale de
creºtere ale produsului intern brut, posibil de realizat în cadrul
ramurii ºi cel total, raport care se va majora de la 1: 063 la 1:07;
– fenomenul de creºtere în ritm superior a agriculturii faþã de
ansamblul economiei va avea ca efect o încetare a tendinþei de
diminuare a ponderii agriculturii în produsul social total, la sfârºitul
perioadei prevãzându-se o schimbare a tendinþelor din trecut;
– scumpirea inputurilor alocate obþinerii producþiei agricole va genera
o mai bunã gospodãrire a acestora, modificarea consumurilor
specifice, îmbunãtãþiri tehnologice ºi chiar cãutarea unor materii ºi
materiale înlocuitoare; pentru deceniul acesta cheltuielile materiale
totale au fost estimate la circa 1:100 mld. lei anual, reprezentând
65% din produsul social total;
– prin modelul propus, rata creºterii productivitãþii muncii va fi
superioarã celei aferente substituirii forþei de muncã cu capital,
raportul dintre acestea fiind de 1: 051;
– raportul dintre sporul de productivitate a muncii în agriculturã ºi cel
proiectat a se atinge pe întreaga economie va fi, în medie, de 1,27
cu variaþii situate între 0,9 ºi 1,51.

PROBLEME METODOLOGICE ALE OPTIMIZÃRII
DEZVOLTÃRII AGRICULTURII
Filon TODEROIU (coordonator), Simona BARA,
Minodora MOLDOVAN, Gheorghe AVRÃMIÞÃ,
Constantin ªTEFAN, Marioara RUS, Cristina VASILOIU
Apariþia ºi funcþionarea unor noi mecanisme economico-financiare a
impus utilizarea unor instrumente de cercetare specifice pentru: fundamentarea unor alternative de dezvoltare a ramurii, prin care sã se îmbine
optimal gradul de satisfacere a trebuinþelor agroalimentare ale populaþiei cu
valorificarea eficientã a sistemului resurselor disponibile; surprinderea particularitãþilor tranziþiei agriculturii spre economia de piaþã cu posibilele
probleme privind modificarea preþului resurselor ºi a produselor obþinute,
redistribuirea veniturilor, folosirea eficientã a resurselor.
În lucrare s-a urmãrit cuantificarea factorilor determinativi ai cererii
sociale solvabile pentru principalele produse agroalimentare. În urma
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identificãrii unora dintre factorii care contribuie la procesul creºterii
economice în agriculturã s-au stabilit relaþiile dintre aceºtia, formulându-se
ipoteze privind dezvoltarea ramurii în acest deceniu.
O altã parte a studiului metodologic a constituit-o elaborarea ipotezelor
unui model economico-matematic al dezvoltãrii ºi susþinerii producþiei
agricole. Scopul acestui model este acela de a determina structuri de
producþie optime pentru un cadru financiar modern, care sã contribuie la
fundamentarea politicilor guvernamentale din domeniul agriculturii.
S-a considerat cã, prin proiectarea unor structuri de producþie corelate
cu necesarul de consum ºi cu resursele existente la un moment dat, se pot
fundamenta decizii eficiente din punct de vedere economic în condiþiile unor
preþuri distorsionate. Utilizarea unui sistem mobil de preþuri pentru
modelarea deciziilor de dezvoltare a ramurii va permite analize reale ale
gradului de asigurare a consumurilor, ale utilizãrii resurselor paralel cu
modelarea volumului ºi destinaþiei subvenþiilor ce se vor putea aloca.

PRIVATIZAREA PROPRIETÃÞII ASUPRA PÃMÂNTULUI –
PROBLEMA FUNDAMENTALÃ A RESTRUCTURÃRII
AGRICULTURII ªI ECONOMIEI NAÞIONALE
Nicolae BELLI
Privatizarea fondului funciar agricol capãtã o importanþã economicã,
socialã ºi politicã fundamentalã pentru viitorul, nu numai al agriculturii, ci al
întregii economii. De aici ºi necesitatea cercetãrii acestei complexe
probleme, necesitate pe care încearcã s-o reflecte lucrarea de faþã. În acest
scop, ea ºi-a structurat tematica în trei capitole:
1) Despre conceptul proprietãþii în general; 2) Proprietatea funciarã în
economia de piaþã contemporanã ºi 3) Privatizarea proprietãþii funciare
(socialiste) în România.
1. Cercetarea conceptului de proprietate în general are un caracter
teoretico-metodologic. Dincolo de discuþiile despre esenþa ei, cu care
ocazie se trec în revistã pãrerile diferitelor ºcoli ºi autori, o atenþie
specialã se acordã unor probleme ca: locul proprietãþii private în
funcþionarea sistemului economic de piaþã; relaþia acesteia cu sistemul
de stimulente ºi interese economice: virtuþile ºi limitele ei în propulsarea
progresului social-economic etc.
2. Cercetarea proprietãþii funciare în actualele economii de piaþã (capitaliste
occidentale) se concentreazã asupra unor probleme majore, a cãror
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cunoaºtere ºi mod de rezolvare pot prezenta interes – ca învãþãminte –
ºi pentru demersurile noastre în privatizarea agriculturii. Aceste
probleme se referã la: regimul de marfã specialã al terenului agricol în
orice economie de piaþã; funcþionarea lui ca mijloc de producþie ºi ca
obiect al proprietãþii private; tendinþe noi în evoluþia rentei funciare ºi a
preþului pãmântului; legislaþiilor agrare naþionale etc.
3. În partea referitoare la “Privatizarea proprietãþii funciare (socialiste) în
România” sunt analizate urmãtoarele probleme:
a) Criza proprietãþii agrare: b) Conceptul de privatizare în agricultura
noastrã ºi confruntãrile de idei în jurul lui; c) Cãi ºi alternative în
privatizarea pãmântului ºi a celorlalte mijloace de producþie proprietate
socialistã ºi d) Crearea cadrului juridic.
a) Analiza crizei proprietãþii agrare urmãreºte a stabili: natura ºi
conþinutul structural al acesteia; locul ei în ansamblul crizei agrare ºi,
prin aceasta, în ansamblul crizei economice a þãrii; factorii de fond
care au alimentat-o ºi implicaþiile ei social-economice ºi politice.
b) Conceptul privatizãrii proprietãþii funciare (socialiste) integreazã în
substanþa lui douã premise majore: una, venitã din trecut, vizeazã
înlãturarea crizei agrare; alta, venind dinspre viitor, vizeazã crearea
unei agriculturi moderne ºi prospere. Ca urmare, privatizarea
presupune nu o simplã corectare a efectelor crizei amintite, lãsând
cauzele ei neatinse, ci un proces profund de restructurare din temelii
a întregii agriculturi, prin trecerea la folosinþa privatã a pãmântului (din
cadrul sectorului cooperatist ºi de stat).
c) Pornind de la aceste considerente, lucrarea fundamenteazã separat
pentru cele douã sectoare, cooperatist ºi de stat, principalele cãi ºi
alternative de privatizare. Pentru sectorul de stat ºi AEI-uri se au în
vedere, în principal, societãþile comerciale – pentru unele cazuri ºi
forma regiilor autonome – urmate, în interiorul lor, de diverse forme
de privatizare a folosinþei fondului funciar ºi a celorlalte mijloace de
producþie. Pentru sectorul cooperatist, se considerã necesarã restituirea
cãtre þãrani a pãmântului adus de aceºtia în CAP, constituirea rezervelor de teren disponibil (unde este cazul) la dispoziþia obºtii comunale,
împroprietãrirea þãranilor fãrã pãmânt sau cu pãmânt puþin, favorizarea
creãrii de asociaþii private etc. Conceputã astfel, privatizarea poate
promova principiile economiei de piaþã ºi reaºeza, astfel, agricultura
noastrã pe calea unui progres general ºi continuu.
d) Privatizarea în agriculturã este o veritabilã revoluþie.
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Ea va rezolva unele probleme din trecut, dar va genera, cu siguranþã,
altele noi: posibila scãdere temporarã a producþiei agricole prin trecerea ei
de la marea la mica producþie de mãrfuri; diferenþierea producãtorilor;
extinderea exploataþiilor cu timp parþial; capacitatea redusã a gospodãriei
individuale de a se automoderniza; creºterea puternicã a preþului pãmântului în condiþiile liberalizãrii circulaþiei acestuia etc. În aceste condiþii, creºte
enorm necesitatea ºi importanþa intervenþiei statului, ca purtãtor al interesului public, cu o legislaþie agrarã ºi mãsuri economice în stare sã înlãture –
sau sã diminueze cât mai mult – disfuncþionalitãþile proprietãþii private.

PLURALISMUL FORMELOR DE PROPRIETATE ÎN AGRICULTURÃ
Constantin BOLOCAN (coordonator),
Ileana ÞÂRLEA, Ion BUNESCU
Clarificarea conceptului de proprietate în general ºi de proprietate
financiarã în special, precum ºi evidenþierea funcþiilor acesteia în
dezvoltarea ºi modernizarea agriculturii constituie obiectivul principal al
studiului. De asemenea, tematica abordatã fundamenteazã noile structuri
de proprietate din agriculturã, în condiþiile trecerii la economia de piaþã.
Concluziile principale, desprinse pe baza observaþiilor istorice din
domeniul proprietãþii funciare în România ºi din analiza relaþiilor ºi formelor
de proprietate existente (evidenþiindu-se astfel cu obiectivitate neajunsurile
ºi avantajele manifestate) conduc, în mod obiectiv necesar, la elaborarea
unei noi legislaþii agrare bazate, în principal, pe proprietatea privatã asupra
pãmântului ºi a celorlalte mijloace de producþie din agriculturã.
Astfel, acest studiu a constituit un documentar reprezentativ pentru
organele decidente în vederea fundamentãrii legii fondului funciar, lege ce
deja a fost adoptatã de organele legislative ale þãrii.
Lucrarea fundamenteazã noile structuri agrare pe baza pluralismului
formelor de proprietate: publicã (de interes naþional ºi local) ºi privatã (a
statului, a persoanelor fizice ºi juridice).
În acest sens, pornind de la principiile legii fondului funciar
implementate în studii de caz, se propun noi forme de organizarea a
exploataþiilor agricole: gospodãrii agricole familiale, ferme cooperatiste,
asociaþii agricole de protecþie, societãþii agricole de producþie, societãþi
agricole comerciale, regii autonome ºi bãnci agricole locale.
Pornind de la experienþa unor þãri europene dezvoltate, precum ºi de
la legislaþia agrarã antebelicã, se impune promovarea unei noi legislaþii
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(legea organizãrii ºi protejãrii producãtorilor agricoli, legea arendãrii pãmântului, legea impozitelor agricole) adaptate condiþiilor concrete, care sã armonizeze interesul public ºi cel privat în utilizarea pãmântului, în condiþiile stimulãrii liberei iniþiative ºi cointeresãrii exploataþiilor agricole ºi producãtorilor
particulari.
Evidenþierea funcþiilor proprietãþii în dezvoltarea ºi modernizarea
agriculturii, precum ºi concluziile conturate, pot sta la baza fundamentãrii în
continuare a legislaþiei agrare.

PLURALISMUL FORMELOR DE ORGANIZARE
A EXPLOATAÞIILOR AGRICOLE
Eugen BURCEA (coordonator), Eftimie RISTEA,
Nicolae CIOBOTARU, Nicolae TURLIU, Varujan MARGHARIAN
Lucrarea îºi propune sã ofere decidenþilor alternative de organizare a
exploataþiilor agricole rezultate din evoluþia actualelor unitãþi existente în
sectoarele cooperatiste ºi de stat pe calea privatizãrii – cerinþã a trecerii la
economia de piaþã – inclusiv pentru sectorul gospodãriilor populaþiei.
Formele de organizare proiectate þin seama de realitãþile existente în
agriculturã (grad de concentrare, specializare, tehnologizare...) aspiraþiile
þãranilor ºi lucrãtorilor agricoli, precum ºi de necesitatea obþinerii unor
rezultate satisfãcãtoare prin catalizarea pãtrunderii progresului tehnic la
nivelul fiecãrei exploataþii agricole.
Sunt prezentate modalitãþile de evaluare a averii obºteºti în vederea
stabilirii drepturilor patrimoniale ale cooperatorilor, pe baza aportului în
muncã ºi suprafaþa de pãmânt deþinutã.
De asemenea, sunt conturate formele în care pot evolua
cooperativele agricole de producþie, unitãþile agricole de stat, staþiunile
pentru mecanizarea agriculturii ºi exploataþiile agricole particulare. În funcþie
de opþiunile cooperatorilor, unitãþilor cooperatiste se pot transforma în
asociaþii agricole de producþie în vederea valorificãrii avantajului lucrãrii
pãmântului pe suprafeþe mari, utilizând mecanizarea, chimizarea, irigaþiile ºi
celelalte prerogative ale unei agriculturi moderne.
Întreprinderile agricole de stat, staþiunile de mecanizare ale
agriculturii, precum ºi alte unitãþi agricole de stat se reorganizeazã în
societãþi comerciale agricole pe acþiuni, având ca unitate de bazã ferma.
Punerea în posesie a þãrãnimii cooperatiste prin aplicarea Legii
fondului funciar, privatizarea treptatã a întreprinderilor ºi transformarea
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corespunzãtoarea a lor, trebuie rezolvate într-o succesiune logicã,
concomitent cu alte mãsuri la nivelul întregii economii, care sã determine o
atracþie spre noile forme de organizare a întregii populaþii agricole apte de
muncã ºi mai ales a tineretului.
Concluziile la care s-a ajuns în urma cercetãrilor ºi proiecþiilor
efectuate sunt reprezentate de însãºi alternativele de organizare în cadrul
diferitelor forme de proprietate.

PERSPECTIVA INTEGRÃRII ACTIVITÃÞILOR AGROALIMENTARE
DIN ROMÂNIA ÎN TRANZIÞIA SPRE ECONOMIA DE PIAÞÃ
Dinu GAVRILESCU (coordonator), Mihaela COSTEA, Valeriu SIMA,
Angela POPESCU, Ion PÃDURARU, Mariana GRODEA,
Alide AIVAS, Daniela GIURCÃ, Petru MARZA
Studiul a urmãrit evaluarea posibilitãþilor de organizare ºi funcþionare
a activitãþilor agroalimentare pe baza integrãrii.
S-a avut în vedere stabilirea unor conexiuni funcþionale între
producþie, valorificare ºi consum la nivelul agenþilor economici, în condiþiile
tranziþiei spre o economie de piaþã.
Studiul, având un caracter prospectiv, a fost dezvoltat pe o delimitare
reprezentatã de piaþa principalelor produse ºi grupe de produse
agroalimentare ºi s-au conturat perspectivele cererii, conjugate cu oferta.
S-au propus ºi definit, drept cadru pentru derularea studiului, douã
modele ale dezvoltãrii agriculturii în perspectivã imediatã: un model având
ca premisã descentralizarea masivã, privatizarea accentuatã ºi funcþionarea
pe principiile economiei de piaþã; un al doilea model caracterizat prin
atenuarea ºi moderarea acestor direcþii. În acest cadru au fost elaborate
douã scenarii ale dezvoltãrii în perspectiva sectorului agroalimentar “modic”
ºi “pesimist” care, prin simularea efectelor anticipate ale evoluþiei economiei
naþionale în condiþiile convertibilizãrii treptate a monedei naþionale, au
permis estimarea unor niveluri ipotetice de preþuri pentru anul 1993 la
principalele produse ºi grupe de produse agroalimentare: cereale, legume,
zahãr, uleiuri vegetate, lapte ºi produse lactate, ouã ºi carne pe specii.
Pentru fiecare din produsele agroalimentare studiate s-au determinat
atât posibilitãþile de acoperire a cererii, cât ºi a ofertei, proiectându-se câte
3-6 variante de integrare. Aceste investigaþii au evidenþiat faptul cã, faþã de
1989, în perspectivã, producãtorului agricol îi va reveni o parte mai
însemnatã din valoarea produsului. Aceastã creºtere este în cazul pâinii de

67
la 3% la 27%, în cazul legumelor de la 23% la 28%, în cazul zahãrului de la
17% la 23%, în cazul uleiurilor vegetale de la 25% la 32%, în cazul laptelui
ºi produselor lactate de la 31% la 48% ºi în cazul cãrnii ºi preparatelor din
carne de la 41% la 53%. Variantelor de integrare proiectate au evidenþiat ºi
ele faptul cã, acþiunile de stimulare ºi redistribuire a profitului reprezintã o
pârghie importantã de creºtere a productivitãþii muncii, de reducere a
costurilor ºi în final, de scãdere a ponderii cheltuielilor alocate din bugetul
familiei în vederea procurãrii hranei.
S-a realizat, în paralel, un studiu de caz în comuna Certez din judeþul
Hunedoara, studiu care a urmãrit un model de organizare a agricultorilor
individuali pe baza asocierii ºi perspectivele integrãrii în aceste forme de
exploatare.
Rezultatele cercetãrii au scos în evidenþã necesitatea ºi posibilitãþilor
de organizare a activitãþilor economice din sectorul agroalimentar pe
principii integrate, într-o economie de piaþã, având ca finalitate creºterea
continuã a eficienþei economice în acest sector, satisfacerea cantitativã ºi
calitativã a pieþei interne ºi ridicarea calitativã a produselor agroalimentare
româneºti la nivelul standardelor aplicate în þãrile dezvoltate.

CONCEPTE PRIVIND GESTIUNEA EXPOATAÞIILOR AGRICOLE
ÎN CONDIÞIILE ECONOMIEI DE PIAÞÃ
Cornelia SCUTARU (coordonator),
Mariana MÃNÃSTIREANU, Camelia ªERBÃNESCU
Lucrarea are ca obiectiv elaborarea bazelor metodologice privind
gestiunea exploataþiilor agricole în condiþiile economiei de piaþã. Bazatã pe
un amplu material documentar, care ilustreazã mecanismele de gestiune în
þãrile cu tradiþie în acest domeniu, lucrarea abordeazã: problematica
exploataþiei (întreprinderii) agricole ca obiect al gestiunii; procesul decizional
în exploataþia agricolã; indicatorii economici în gestiunea exploataþiilor
agricole ºi tipurile de gestiune agricolã.
Clarificarea noþiunilor conceptuale ale gestiunii exploataþiilor agricole
în economia de piaþã urmãreºte sã punã la dispoziþia exploatantului agricol
unele metode ºi tehnici de gestionare a activitãþii productive.
În acest sens se propune:
a) Organizarea unor centre zonale de gestiune, care sã ofere
agricultorilor servicii de contabilitate, întocmirea bugetului, evaluarea
patrimoniului, programarea activitãþii, studierea pieþei etc. În cadrul
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centrelor de gestiune, în funcþie de dotare, se pot dezvolta sisteme
informatice bazate pe modele de gestiune, concepute pentru
rezolvarea unor probleme decizionale specifice.
În acest sens se propune dezvoltarea unor modele de analizã
economicã ºi de analizã energeticã a exploataþiei agricole ºi modelul de
calcul al rentabilitãþii energetice ºi entropiei.
b) Contabilitatea agricolã trebuie adaptatã cerinþelor economiei de piaþã,
permiþând analiza stãrii economice ºi a viabilitãþii exploataþiei agricole.
c) Micile exploataþii agricole familiale pot funcþiona în condiþiile
economiei de piaþã pe baza unei gestiuni economice care sã utilizeze
o contabilitate agricolã simplã.
d) Întreprinderile agricole mari pot funcþiona cu un sistem contabil bazat
pe contabilitatea generalã sau pe cea analiticã (întreprinderile
specializate).
e) Sistemul de indicatori, adaptat pieþei ºi utilizãrii conturilor naþionale, se
bazeazã pe cheltuielile operaþionale ºi de structurã la nivelul
exploataþiei, consumurile intermediare, marja brutã ºi netã, valoarea
adãugatã brutã ºi netã, venitul agricol al exploataþiei, respectiv profitul
exploataþiei ºi rentabilitatea globalã.
f) Gestiunea economicã eficientã a micilor exploataþii, ca ºi a întreprinderilor agricole mari, presupune utilizarea metodelor de marketing
agricol pentru evaluarea corectã a posibilitãþilor de absorbþie a pieþei.
g) Scopul imediat al gestionãrii corecte a factorilor de producþie din
exploataþia agricolã este rentabilizarea activitãþii, obþinerea unui venit
satisfãcãtor, care sã-i dea posibilitatea sã reziste din punct de vedere
economic.

PROFILE DE PRODUCÞIE AGRICOLÃ PE ZONE
AGROPEDOCLIMATICE
Elena SIMA, Mihai IBÃNESCU
Obiectivul cercetãrii constã în definirea ºi studierea principalelor profile
de producþie agricolã vegetalã ºi animalã adaptate potenþialului natural, fundamentate economic de elementele fluxurilor tehnologice ale producþiei
agricole, precum ºi de alocarea diferiþilor factori de producþie specifici zonelor
agropedoclimatice, în scopul gestionãrii eficiente a exploataþiilor agricole.
Fundamentarea economicã a profilelor de producþie ºi a fluxurilor tehnologice va permite valorificarea eficientã a resurselor naturale, economice
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existente în fiecare zonã agropedoclimaticã, alocarea diferenþiatã a factorilor de producþie în funcþie de specificul zonei, contribuind astfel la reducerea
costurilor de producþie ºi la creºterea rentabilitãþii ºi eficienþei exploataþiilor
agricole.
În acest scop, a fost efectuatã o analizã statisticã tehnico-economicã
a profilelor de producþie ºi a condiþiilor naturale ºi economice existente în
cele 10 zone – agropedoclimatice din þara noastrã, pe baza datelor
conþinute în Fiºa economicã a comunei întocmitã de Comisia Naþionalã de
Statisticã, a lucrãrilor de zonare a producþiei agricole ºi a altor lucrãri
ºtiinþifice elaborate în Institutul de Economie Agrarã. Prin analiza a 60 de
indicatori pentru un numãr de 10 judeþe, considerate ca fiind reprezentative
pentru cele 10 zone agropedoclimatice, s-a evidenþiat ponderea pe care o
au în zonã principalele profile de producþie, stabilindu-se astfel, profilele ºi
fluxurile tehnologice specifice fiecãrei zone agropedoclimatice.
Lucrarea propune dezvoltarea diferenþiatã, pe zone agropedoclimatice
a profilelor de producþie în condiþii de eficienþã economicã ridicatã,
determinate de cunoaºterea resurselor materiale ºi umane, a potenþialului
productiv al terenului, precum ºi de capacitãþile de producþie existente în
fiecare zonã ºi care pot rãspunde comenzilor sociale în condiþiile utilizãrii
tehnologiilor moderne ºi a materialului biologic de calitate superioarã.

ESTIMAREA RENTABILITÃÞII GLOBALE ªI A ENTROPIEI
ÎN EXPLOATAÞIA AGRICOLÃ
(CONCEPTUL MODELULUI ªI STUDIU DE CAZ)
Cornelia SCUTARU, Mariana MÃNÃSTIREANU,
Camelia ªERBÃNESCU, Mirela RUSALI
Obiectivul cercetãrii a fost elaborarea unui instrument matematic, care
sã permitã o estimare rapidã a rentabilitãþii economice ºi energetice a unei
exploataþii agricole, în scopul simulãrii unei posibile evoluþii în condiþii inflaþioniste ºi în diferite ipoteze de schimbare a preþurilor factorilor de producþie.
Modelul cuprinde douã module:
a) un modul care permite estimarea rentabilitãþii globale a unei
exploataþii agricole. Plecând de la produsul exploataþiei, cheltuielile
operaþionale ºi cheltuielile de structurã, modelul calculeazã: marja
produsului agricol, consumurile intermediare, valoarea adãugatã brutã
ºi netã, venitul agricol, respectiv profitul exploataþiei ºi rentabilitatea
globalã se urmãreºte influenþa inflaþiei ºi a schimbãrilor de preþuri
asupra rentabilitãþii globale a exploataþiei agricole;
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b) un modul de evaluare a conversiei energetice în cadrul exploataþiei
agricole. Plecând de la consumurile specifice de factori de producþie,
modelul calculeazã indicatorii de analizã energeticã, entropia ºi
randamentul energetic într-o exploataþie agricolã.
Evaluarea randamentului energetic ºi a entropiei pune în evidenþã
tehnologiile ºi culturile care realizeazã o conversie energeticã avantajoasã.
Astfel, cerealele produc 3-4 unitãþi energetice pentru fiecare unitate energeticã
consumatã, în timp ce unele plante furajere (lucerna, de exemplu) au
randamente mult superioare (9-11 unitãþi). Intensivizarea agriculturii
mãreºte conversia energeticã a producþiei agricole pânã la un punct, dincolo
de care utilizarea mijloacelor de intensivizare nu mai dã acelaºi randament.
Pentru testarea modelului s-a realizat un studiu de caz (cultura
porumbului) aplicat la trei tipuri de exploataþii agricole din zona de câmpie.
Prin acesta se pune în evidenþã marja brutã a culturii în diferite variante
tehnologice ºi pragul de rentabilitate în cazul ipotezelor formulate privind
creºterea costurilor factorilor de producþie.
Astfel, la o creºtere a costului combustibilului la 35 lei/litru, respectiv
70 lei/litru ºi de sporire a cheltuielilor cu forþa de muncã, marja brutã a porumbului scade, dar rãmâne pozitivã în condiþiile unui preþ de vânzare de 5
lei/kg. În condiþii de inflaþie, marja brutã ºi valoarea adãugatã rãmân pozitive
pânã la o ratã anualã de 500%. Totuºi, marja brutã nu constituie decât primul prag de analizã a rentabilitãþii unei culturi bazate pe cheltuielile operaþionale. O analizã mai aprofundatã impune evaluarea cheltuielilor structurale
ale exploataþiei ºi calcularea pragului de rentabilitate în aceste condiþii.
Modelul urmeazã a fi dezvoltat odatã cu stabilirea unei legãturi între
cele douã module ºi prin evaluarea raportului între eficienþa economicã ºi
randamentul energetic al culturilor ºi tehnologiilor folosite.

PREMISE ALE LIBERALIZÃRII ªI SUSÞINERII PREÞURILOR
PRODUSELOR AGRICOLE
Radu PAÞACHI (coordonator), Dumitru TUDORACHE,
Anca BERINDEI, Petru BRATU, Camelia TOMA
În cadrul temei “Mecanismul de formare ºi de susþinere a preþurilor
produselor agricole” s-a elaborat lucrarea “Premise ale liberalizãrii ºi
susþinerii preþurilor produselor agricole”.
În acest context, s-au abordat, dupã o prezentare sinteticã a sistemului de preþuri din agriculturã ºi a principalilor factori de influenþã asupra pre-
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þurilor produselor agricole, douã probleme deosebit de actuale: liberalizarea
preþurilor produselor agricole ºi susþinerea producãtorilor agricoli.
Principalele propuneri reieºite din lucrare se referã la: corelaþia între
costurile marginale ºi liberalizarea preþurilor; influenþa exporturilor de
produse agricole ºi agroalimentare asupra liberalizãrii preþurilor; reducerea
costurilor de producþie ca factori principali ai liberalizãrii preþurilor;
interacþiunea dintre liberalizarea preþurilor ºi securitatea producãtorilor ºi
consumatorilor de produse agricole ºi agroalimentare. De asemenea, se
prezintã principalele coordonate ale unui sistem funcþional de preþuri în
economia de piaþã ºi formele susþinerii producãtorilor agricoli, precum ºi o
metodologie adaptatã la condiþiile concrete ale agriculturii româneºti în
perioada de tranziþie, privind calculul echivalentului susþinerii producãtorilor
ºi al echivalentului susþinerii consumatorilor de produse agricole.

ALTERNATIVE DE IMPUNERE A PRODUCÃTORILOR AGRICOLI
Radu PAÞACHI (coordonator),
Anca BERINDEI, Mihail DUMITRU
Lucrarea prezintã limitele sistemului actual de impozitare ºi principiile
de bazã care trebuie avute în vedere la stabilirea unui sistem corect de
impozitare a producãtorilor agricoli.
În acest sens, se prezintã douã variante de impozitare: prin impozitare
proporþionalã (fixã) ºi impozitare progresivã a veniturilor producãtorilor agricoli; în ambele variante se propune ºi instituirea unui impozit fix pe teren, în
raport de categoria de teren ºi de zona de favorabilitate.
Sistemul de impozitare care se preteazã cel mai bine la condiþiile
agriculturii noastre este cel de impunere progresivã a veniturilor
producãtorilor agricoli dar, pânã la stabilirea unor norme fundamentale de
venituri pe zone ºi categorii de folosinþã ºi specii de animale, s-ar putea
utiliza prima variantã, aceea a impozitului proporþional (fix), aplicat asupra
veniturilor producãtorilor agricoli, indiferent de natura lor.

PERFECÞIONAREA SISTEMULUI DE CREDITARE A AGRICULTURII
Dumitru TUDORACHE (coordonator),
Petru BRATU, Sabina TOADER
Lucrarea prezintã o scurtã analizã privind funcþionarea sistemului de
creditare a agriculturii înainte de decembrie 1989. În continuare, se prezintã
necesitatea obiectivã a perfecþionãrii sistemului de credite acordate
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agriculturii în perioada trecerii la economia de piaþã, precum ºi principalele
aspecte ce trebuie avute în vedere la organizarea noilor instituþii de credit în
agriculturã.
Principalele propuneri se referã la: creºterea volumului de credite
acordate în condiþiile unor dobânzi reduse, sau fãrã dobândã, cel puþin
pentru perioada imediat urmãtoare înfiinþarea unor bãnci care sã sprijine
dezvoltarea agriculturii ºi în special a micii producþii agricole; desfiinþarea
contractului de credite care îngreuneazã relaþiile de creditare, acordarea de
credite speciale, în primul rând pentru completarea golurilor de mijloace
circulante.

STRUCTURI ÎN COMUNITATEA RURALÃ
Aurelia SÂRBU (coordonator), Gheorghe BÃLEANU,
Maria TOMESCU, Gabriela IBÃNESCU, Doina GEORGESCU
În scopul definirii clare a crizei rurale, a sãrãciei caracterizante pentru
întreaga societate ruralã ºi, totodatã pentru identificarea posibilitãþilor de
revigorare a comunitãþilor rurale, a punctelor nevralgice care necesitã o
soluþionare politicã stringentã, s-au analizat – multidimensional – domeniile
generale ale vieþii rurale. În acest sens, prezentul studiu ºi-a propus ca, pe
baza unei analize statistice a conþinutului real al comunitãþilor rurale din
România, al tuturor aspectelor privitoare la structurile demografice,
economice ºi instituþionale, sã detaºeze principalele probleme cu care se
confruntã societatea ruralã.
Spaþiul rural reprezintã aproximativ 9% din patrimoniul funciar al þãrii
ºi concentreazã 46,7% din populaþia totalã, revenind o densitate de 50,3
locuitori/kmp, faþã de 97,5 locuitori/kmp per þarã.
Principalele structuri demografice prezintã urmãtoarea distribuþie
zonalã: populaþia tânãrã deþine cele mai mari ponderi (27,31%) în Moldova,
Dobrogea ºi nordul þãrii cea mai redusã proporþie a populaþiei pânã la 15 ani
se înregistreazã în judeþul Hunedoara. Populaþia adultã deþine în majoritatea
zonelor o pondere egalã sau apropiatã mediei pe þarã (55-57%). În ce
priveºte populaþia vârstnicã, aceasta deþine cele mai mari ponderi (25-36%),
în judeþele Mehedinþi, Timiº, Caraº-Severin.
Economia ruralã din România se bazeazã pe sectorul agricol în mai
mult de jumãtate din judeþe, cu precãdere cele din Câmpia Românã,
Dobrogea, Moldova, Maramureº, Banat ºi o parte a Transilvaniei, având o
structurã ocupaþionalã preponderent agricolã (50-70%). Populaþia ruralã
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ocupatã în industrie ºi construcþii înregistreazã cele mai mari ponderi (4050%) în judeþele Gorj ºi Prahova. Sectorul terþiar se încadreazã între 1035% pondere în populaþia ruralã ocupatã, judeþul Tulcea situându-se la
limita minimã, iar Harghita la cea maximã.
Dimensiunile obiective ale calitãþii vieþii rurale situeazã majoritatea
comunitãþilor sub nivelul unui trai decent. Structura veniturilor (65% din
cooperatorii apþi de muncã au realizat venituri pânã la 5000 lei/an), nivelul
asistenþei sanitare (în plan teritorial, valoarea indicatorului numãr de
medici/1000 locuitori este de 0,5 -2), volumul desfacerilor de mãrfuri
alimentare (variaþia teritorialã este cuprinsã între 700-2550 lei/ an / locuitor)
relevã starea de înapoiere cronicã a resurselor sociale ºi economice ale
mediului rural.
Diversitatea problematicii rurale determinã în planul strategiei politice
elaborarea unor programe de redresare fundamentate pe studii ºtiinþifice,
care sã conþinã alternative de restructurare specifice fiecãrei comunitãþi
rurale locale.

TIPOLOGIA COMUNITÃÞILOR RURALE
Violeta FLORIAN (coordonator), Mihai IBÃNESCU,
Monica Mara STAICU, Vasile CUCU
În scopul realizãrii unei tipologii a comunitãþilor rurale din România sau urmãrit douã obiective: analiza descriptivã a stãrii economice ºi sociale a
mediului rural (la nivel comunal, judeþean, zonal ºi naþional) ºi gruparea
comunelor în categorii/clase/tipuri care sã permitã detaºarea notelor
comune ºi a disparitãþilor sociologice.
Conform rigorilor metodologice impuse de definirea operaþionalã, s-a
considerat cã, localitatea ruralã este un tip de comunitate socioeconomicã,
relativ autonomã, alcãtuitã dintr-un conglomerat de gospodãrii individuale,
cu o reþea specificã de roluri, dependentã de tipul de activitate economicã ºi
de anumite caracteristici politice, morale ºi culturale. Din multitudinea de
criterii/indicatori/variabile au fost selecþionaþi cei care reflectau cât mai fidel
fenomenele sociale, demografice, economice, stadiul actual al proceselor
specifice ruralului; de asemenea, s-au folosit indicatorii simpli, ºtiind cã
variaþiile complexe pot stabili o presintezã de la începutul studiului. În acest
sens, s-au selectat 22 de indicatori care s-au folosit la construirea indicilor
cu rol de element fundamental în definirea tipologiei: indice demografic,
indice economic, indice de calitate a vieþii. În scopul realizãrii unei analize
statistice cât mai complete au mai fost utilizaþi:

74
– indicatorii pentru situarea comunei în mediul ei natural (suprafaþa
comunei, suprafaþa agricolã/suprafaþa totalã, suprafaþa arabilã/suprafaþa agricolã, densitatea populaþiei, densitatea fiziologicã etc.);
– indicatorii pentru stabilirea importanþei economice a diferitelor sectoare rurale (producþie globalã industrialã cooperatistã/producþie
globalã industrialã, producþia globalã vegetalã/producþia globalã
agricolã, numãr locuri de muncã neagricole/locuitori etc.);
– indicatorii demografici (populaþie 0-19 ani/populaþie totalã, populaþie 40-59 ani/populaþie totalã, densitate de conlocuire etc.).
Indicii consideraþi ca fiind fundamentali indicele demografic, indicele
economic ºi indicele calitãþii vieþii – descriu 64 de tipologii posibile.
Menþionãm cã, unitatea de bazã a tipologiei este comuna. Profilul comunitãþilor rurale apare ca fiind determinat cu preponderenþã:
– tipologia 17 – descrie o situaþie socioeconomicã gravã, datoritã
faptului cã sunt afectate structurile fundamentale rurale; 1.390 de
comune nu-ºi pot reproduce structurile economice ºi au condiþii de
viaþã intrate sub incidenþa sãrãciei absolute;
– tipologia 49 – caracterizeazã comunele în care existã disfuncþionalitãþi economice, nu sunt asigurate condiþii de viaþã decente, dar în
care se realizeazã reproducþia demograficã. Majoritatea comunelor
fac parte din judeþele Suceava, Iaºi, Bacãu, Constanþa;
– tipologia 33 – încadreazã 320 de comune în care structurile economice sunt incapabile sã se autogenereze, nu este asigurat un nivel
minim de trai, dar au resurse care le pot asigura viabilitatea
demograficã;
– tipologia 1 – încadreazã 117 comune (din judeþele Teleorman,
Mehedinþi, Hunedoara ºi Caraº-Severin) caracterizate prin sãrãcie
absolutã.
Analiza distribuþiei tipologiilor într-o perspectivã spaþialã surprinde un
model frecvent de combinare a tipologiilor 1, 17, 33 ºi 49 pentru fiecare
judeþ. Comunele încadrate în tipologia 1 sunt cel mai des prezente în judeþul
Hunedoara (26% din toate comunele studiate) ºi frecvenþa cea mai redusã
(4%) în comunitatea ruralã a judeþului Harghita. Localitãþile rurale aparþinând judeþelor Olt ºi Sãlaj sunt, într-o proporþie majoritarã, încadrate în tipologia 17 (80% pentru fiecare judeþ). Preponderenþa evidentã a combinãrii
acestor tipologii descrie o societate ruralã în declin demografic, incapabilã
sã supravieþuiascã economic ºi în care nu existã condiþii decente de viaþã.

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALÃ

PRINCIPALELE COORDONATE ALE DESFÃªURÃRII REFORMELOR
ECONOMICE ÎN ÞÃRILE EST-EUROPENE ªI URSS
Ana BAL, Alexandrina POPA, Evdochia CRAIU,
Marilena IVAN, Otilia NEGUÞ
Lucrãrile pe aceastã temã, elaborate sub formã de microstudii sau
sinteze, au analizat fie concepþia generalã a reformei (accentele principale,
etapizarea mãsurilor ºi ordinea implementãrii lor), fie diverse aspecte ale
reformelor: modificarea concepþiei de programare, desfãºurarea procesului
de privatizate, mãsurile antiinflaþioniste, mãsuri de atragere a capitalului
strãin (în special legislaþia privind constituirea de societãþi mixte),
modificarea mecanismului de comerþ exterior etc.
Prezentarea reformelor economice din þãrile est-europene a avut în
vedere trei secvenþe: a) abordãrile teoretice, cu evaluãri privind etapizarea
ºi corelarea mãsurilor, precum ºi secvenþialitatea introducerii lor, b)
prezentarea paºilor concreþi înfãptuiþi pânã acum ºi c) evaluãri critice ale
rezultatelor.
a) Analizele cu caracter teoretic privind procesul de tranziþie la
economia de piaþã în þãrile est-europene, luând în considerare ºi aprecieri
ale unor experþi occidentali, au subliniat o serie de idei dintre care:
caracterul deosebit de complex al fenomenului, manifestat pentru prima
oarã în istoria economiei mondiale; neviabilitatea unei a treia cãi de
dezvoltare economicã, de tipul economiei socialiste de piaþã; importanþa
stabilirii ordinii secvenþiale de implementare a reformei economice pentru
reuºita acesteia; corelaþiile existente între diferite etape sau mãsuri ale
programului de tranziþie; analiza caracteristicilor ºi implicaþiilor aºa-numitelor
“terapii de ºoc” sau “terapii graduale”; evaluarea implicaþiilor de ordin social
ale noilor transformãri; rolul asistenþei economice ºi financiare externe,
evaluarea diferitelor forme ale acesteia.
b ºi c) În unele lucrãri au fost prezentate ºi analizate concepþiile sau
programele concrete de reformã elaborate în þãrile est-europene ºi URSS în
anul 1990 (Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia), etapizarea
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mãsurilor incluse în acestea ºi paºii concreþi întreprinºi pentru început.
Acestea au fost comparate cu etapele anterioare parcurse în fiecare þarã în
parte în direcþia înfãptuirii unei economii de piaþã.
Lucrãrile elaborate au analizat, de asemenea, principalele legi care
au fost adoptate în þãrile respective în anii din urmã (legea societãþilor pe
acþiuni, legea privatizãrii, legea privind investiþiile de capital strãin), anumite
aspecte fiind abordate comparativ.
Analizele, fie ele comparative, sau pentru fiecare þarã în parte, au
evidenþiat stadiile diferite ale tranziþiei în care se aflã þãrile est-europene,
dificultãþile care au caracterizat fiecare etapã parcursã, corecþiile care au
intervenit în implementarea concretã a mãsurilor, în comparaþie cu
programele iniþiale.
De pildã, procesul de privatizare este abia la început chiar ºi în þãrile
aflate într-un stadiu mai avansat al reformei economice, cum sunt Ungaria,
Polonia sau Cehoslovacia. În consecinþã, sectorul particular continuã sã
joace un rol marginal în economiile acestor þãri.
Politicile bugetare, financiare, monetare au avut, în majoritatea þãrilor
analizate, un caracter respectiv, urmãrindu-se þinerea sub control a
fenomenului inflaþionist.
În unele þãri au început sã se înfiripe mecanismele proprii unei economii
de piaþã (de pildã, licitaþiile valutare sau bursele de valori, introducerea de
impozite indirecte, controlul eficienþei activitãþii întreprinderilor de cãtre
bãncile comerciale, prin intermediul creditelor etc).
Liberalizarea – în grade diferite – a preþurilor, introducerea unei
convertibilitãþi parþiale a monedelor naþionale (de pildã zlotul polonez),
precum ºi liberalizarea într-o proporþie sporitã în unele þãri a exporturilor ºi a
importurilor (Ungaria, Iugoslavia, Polonia, Cehoslovacia) au determinat
confruntarea produselor naþionale cu pieþele externe. Chiar dacã impactul
acesteia este resimþit în mod dramatic de cele mai multe din întreprinderile
naþionale din aceste þãri, prin aceste mãsuri se fac primii paºi spre
deschiderea realã a economiilor lor spre exterior.
În lucrãrile elaborate în cadrul acestei problematici au fost, de
asemenea, reliefate eforturile þãrilor est-europene de a crea condiþii
economice atractive pentru investitorii strãini, fãrã contribuþia acestora
nefiind consideratã posibilã restructurarea industrialã a sistemului de
conducere ºi organizare a economiei.

77

CONJUNCTURA ECONOMIEI ÞÃRILOR MEMBRE
ALE CAER ªI A CHINEI
Ana BAL, Alexandrina POPA, Gabriel MUNTEANU,
Evdochia CRAIU, Nicoleta ISAR, Marilena IVAN,
Otilia NEGUÞ, Ion Mihail STOIAN
Lucrãrile pe aceastã temã au urmãrit evoluþia conjuncturii economiei
mai multor þãri (Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, R.D. Germanã –
pânã la unificare – Iugoslavia, URSS, China, Vietnam, Mongolia) în anul
1990, în diferite intervale de timp (trimestrul I, semestrul I ºi al II-lea).
Situaþia conjuncturalã a economiei þãrilor menþionate a fost conturatã
pornind de la analiza evoluþiei principalilor indicatori economici (produs
naþional brut, producþia industrialã globalã sau pe diferite ramuri – ºomaj,
inflaþie, soldul balanþei comerciale sau de plãþi, datorie externã), dar ºi pe
seama altor evaluãri cantitative sau calitative ale implicaþiilor mãsurilor de
reformã aplicate în cursul anului 1990.
Studiile elaborate în trimestrul I au analizat formele de manifestare ale
crizei economice existente în fiecare din þãrile de analizã ºi recunoscute ca
atare la finele anului 1989, reliefând tendinþele tot mai accentuate de
deteriorare generalã a performanþelor economice interne sau externe, cât ºi
a calitãþii vieþii populaþiei.
Analiza evoluþiei conjuncturale a economiilor þãrilor est-europene ºi a
unor þãri socialiste în semestrul I 1990 ºi la finele anului a permis
observarea urmãtoarelor tendinþe:
– o datã cu modificarea structurilor organizatorice din economie
(transformarea întreprinderilor de stat fie prin dezetatizarea lor, fie
prin iniþierea procesului de privatizare), indicatorii macroeconomici
au continuat sã înregistreze reculuri sensibile, activitatea
investiþionalã marcând o restrângere semnificativã;
– presiunile inflaþioniste au fost parþial contracarate în unele þãri, pe
intervale scurte de timp (în Polonia, Iugoslavia), accentuându-se
însã în alte þãri (URSS, Bulgaria, Ungaria, ca urmare a tendinþei de
majorare acceleratã a preþurilor) în majoritatea þãrilor analizate)
urmate de evoluþii similare ale salariilor;
– în majoritatea þãrilor se menþine un raport deficitar (relativ sau absolut) între ofertã ºi cerere pe piaþa internã, la atenuarea acestuia
contribuind îndeosebi liberalizarea parþialã a importurilor în unele
þãri, stimularea producãtorilor individuali de produse agricole etc.;
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– restructurarea industrialã, mai avansatã sau mai puþin avansatã, a
condus la apariþia unui ºomaj deschis de proporþii în unele þãri (Polonia, Iugoslavia), ameninþarea unei evoluþii asemãnãtoare existând
ºi în cazul celorlalte þãri (Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria);
– evoluþia de ansamblu a schimburilor comerciale ale þãrilor esteuropene a fost puternic afectatã de perturbãrile ivite în relaþiile lor
cu þãrile partenere din cadrul CAER, implicaþiile restrângerii
livrãrilor sovietice de materii prime ori combustibili afectând, de
asemenea, rezultatele mai multor sectoare economice;
– indicatorii nivelului de trai ºi ai calitãþii vieþii au marcat deteriorarea
acestora în continuare, în pofida introducerii unor mãsuri de
protecþie socialã.
În ceea ce priveºte consecinþele aplicãrii mãsurilor de reformã
economicã, acestea au avut o naturã contradictorie. De pildã, întreprinderile
mici ºi mijlocii create de cãtre întreprinzãtori particulari naþionali sau strãini
au avut rezultate economice favorabile, spre deosebire de marile
întreprinderi de stat, a cãror activitate, a rãmas ºi în anul 1990, în general,
neeficientã.
Previziunile efectuate în mai multe þãri la finele anului 1990 conturau
pentru anul 1991 o evoluþie în continuare în declin a economiilor acestora,
considerându-se însã în general, cã dupã înfãptuirea reformelor economice
pe termen mediu, atât performanþele economice, cât ºi nivelul de trai vor
cunoaºte o redresare.

STUDII PRIVIND CONCEPÞIA ROMÂNIEI
REFERITOARE LA CREAREA UNEI NOI ORGANIZAÞII
DE COLABORARE ECONOMICÃ ÎN LOCUL CAER
dr. Nicolae NISTORESCU, Alexandrina POPA,
Georgeta MICU, Ana BAL, Serghei MÃRGULESCU,
Gabriel MUNTEANU, Evdochia CRAIU, Ion Mihail STOIAN
În lucrãrile elaborate în mai multe etape, au fost abordate ºi analizate
inclusiv dintr-o perspectivã istoricã, diversele aspecte care au putut sã
conducã la fundamentarea concepþiei României privind CAER. Dintre
lucrãrile cu caracter premergãtor conturãrii ºi prezentãrii mai multor variante
ale noii organizaþii, pot fi menþionate cele prin care au fost analizate
rezultatele de pânã acum ale colaborãrii bi ºi multilaterale realizate de cãtre
þãrile membre, opiniile din a II-a jumãtate a deceniului al 9-lea privind
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“perfecþionarea” CAER. Au fost prezentate, astfel, discuþiile provocate în
cercurile oficiale sau ale economiºtilor de cãtre propunerile avansate de
diferite þãri în acea perioadã precum ºi cele mai recente opinii (exprimate în
cursul anului 1990) referitoare la reconsiderarea principiilor relaþiilor de
schimb ºi de cooperare dintre þãrile membre ale CAER.
O serie de alte lucrãri, elaborate în scopul exprimãrii punctelor de
vedere ale cercetãtorilor din IEM cu privire la alternativele de colaborare
regionalã în Europa de Est, au abordat probleme ca: mutaþii previzibile în
structura schimburilor comerciale reciproce, consideraþii privind relaþiile
economice bilaterale ale României cu þãrile membre ale CAER, implicaþii ale
trecerii la decontãri în valute convertibile în relaþiile reciproce, raportul dintre
bilateralism ºi multilateralism în colaborarea economicã în regiune în
perspectivã, variante de posibile structuri ale noii organizaþii.
Concluziile acestor lucrãri au reliefat ideile urmãtoare:
– de la mijlocul anilor 80 a fost evidentã intrarea organizaþiei CAER
într-o crizã profundã simultan ºi paralel cu adâncirea crizei
economice ce a caracterizat evoluþia economiilor þãrilor membre
ale CAER în perioada respectivã;
– noile reforme din þãrile est-europene, ce au debutat cu anul 1989,
au impus cu acuitate necesitatea reconsiderãrii formelor de
colaborare reciprocã din cadrul CAER ºi a structurilor de
organizare a acestuia, în concordanþã cu obiectivele propuse prin
reformele respective;
– discuþiile angajate în cercurile oficiale ºi economice din þãrile membre ale CAER în anul 1990 (dupã sesiunea a 45-a, de la Sofia) au
pus faþã în faþã propuneri diferite, uneori chiar diametral opuse,
privind CAER.
Unii specialiºti au opinat cã, dacã se acceptã ideea constituirii unei
organizaþii – cel puþin pentru perioada de tranziþie aceasta nu va putea sã
fie decât o organizaþie de tip consultativ. Formele de integrare discutate
(Uniunea Vamalã, zonã de comerþ liber) sunt considerate de cãtre
economiºtii din þãrile est-europene a nu fi adecvate acestei zone
geopolitice, datoritã disparitãþilor existente între þãri sub aspectul nivelului de
dezvoltare economicã, al potenþialului economic sau al stadiului de
implementare a reformei.
Totuºi, în opinia a numeroºi specialiºti est-europeni ar putea fi create
grupãri de integrare în zona centralã a Europei, între un numãr restrâns de
þãri, ca de pildã: Ungaria, Polonia, Cehoslovacia.
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Între variantele avansate în unele cercuri oficiale sau economice ºi
analizate ºi în studiu, se numãrã ºi varianta renunþãrii la orice forme de
colaborare multilateralã.

NOUA ETAPÃ A INTEGRÃRII VEST-EUROPENE
Cornel ALBU (coordonator), Eugen ANDREESCU,
Florina OLTEANU, Liliana RÃDULESCU
Studiul realizeazã o analizã a principalelor tendinþe ce se manifestã
pe planul integrãrii economice ºi politice vest-europene la orizontul anilor 92
precum ºi prefigurarea noii arhitecturi europene, prin prisma raporturilor
CEE-CAER; CEE-AELS.
1) Referitor la Stadiul Realizãrii Pieþei Unice a CEE la jumãtatea
drumului (iulie 1990), se desprind urmãtoarele concluzii:
– din cele 282 directive preconizate pentru edificarea unei veritabile
pieþe unice, pânã la aceastã datã au fost aprobate 143 directive,
ceea ce reprezintã peste jumãtate din total;
– printre domeniile în care au fost înregistrate progrese importante
se pot aminti: crearea pieþei comune a serviciilor bancare, liberalizarea miºcãrii capitalurilor, recunoaºterea reciprocã a diplomelor
universitare, armonizarea normelor tehnice ºi liberalizarea traficului
aerian. Aceste rezultate au fost posibile datoritã renunþãrii la
armonizarea completã a numeroaselor detalii în favoarea
prescripþiilor minimale comune cu recunoaºtere mutualã;
– dimpotrivã, în domeniile necesitând unanimitatea, care reprezintã
cca 19% din mãsurile preconizate în Carta Albã (fiscalitate,
anumite pãrþi ale dreptului social, politica concurenþialã) se
remarcã o întârziere notabilã în transpunerea programului. Acesta
merge de la vastul sector al prescripþiilor sanitare pentru produsele
animale sau vegetale, pânã la suprimarea controalelor la frontierã;
– adoptarea deciziilor este consideratã “cãlcâiul lui Ahile”. Foarte
puþine din mãsurile adoptate prevãzute în Cartã nu au necesitat
adaptarea legislaþiilor naþionale, fie cã ele nu au caracter coercitiv
(recomandabile), fie cã ele devin automat pãrþi integrante ale
dreptului þãrilor membre (Reglementãrile ºi Deciziile). În
majoritatea cazurilor avem de-a face cu DIRECTIVE pe care
statele membre trebuie sã le integreze în propriile legislaþii.
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Acestui proces trebuie sã i se acorde în viitor cea mai mare atenþie,
întrucât aici se manifestã diferenþe foarte mari de la un stat la altul;
– în concluzie, se apreciazã cã Piaþa internã unicã a CEE nu va
putea fi complet definitivatã pânã la ºfârºitul anului 1992. Chiar
dacã va necesita o perioadã mai îndelungatã decât cea prevãzutã,
o întoarcere înapoi este de neconceput, însã astãzi;
– deºi etapa 92 nu s-a încheiat, alte obiective majore sunt în atenþia
organismelor comunitare: Uniunea Economicã ºi Monetarã ºi, ca
scop final uniunea politicã a CEE. Prima reuniune destinatã
acestui scop a avut loc deja la Roma în luna decembrie 1990.
2) Acordurile de asociere - baza raporturilor economice dintre CEE ºi
þãrile membre ale CAER în deceniul 1990-2000:
– prima reuniune consacratã viitorului relaþiilor dintre CEE ºi þãrile
Europei centrale ºi rãsãritene membre ale CAER a avut loc la
Bruxelles, la 5 februarie 1990, prilej cu care miniºtrii de externe ai
“Celor 12” s-au pronunþat în favoarea propunerii Comisiei CEE “de
a stabili acorduri de asociere din a II-a generaþie a þãrilor Europei
rãsãritene”; aceste acorduri vor trebui sã ofere un cadru suplu ºi
constructiv pentru gãsirea soluþiilor la condiþiile specifice din fiecare
þarã.
În baza acestor acorduri, þãrile din cele 2 grupãri economice CAER
ºi CEE vor putea institui o zonã de liber schimb, vor demara
proiecte comune de infrastructurã, asistenþã tehnicã ºi vor stabili
un dialog politic permanent. Þãrile Europei de Est vor putea conta,
de asemenea, pe sprijin financiar din partea Comunitãþii;
– la 1 august 1990, Consiliul ministerial al CEE a aprobat liniile
directoare de asocieri în baza cãrora Comisia CEE va începe
discuþii exploratorii cu þãrile care au solicitat asemenea negocieri.
Tot cu acest prilej s-a comunicat cã, aceste acorduri de asociere
au fost “botezate” ACORDURI EUROPENE, care vor înlocui
actualele acorduri de comerþ ºi cooperare “îndatã ce condiþiile
democratice vor fi îndeplinite”;
– condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã þãrile care solicitã
asemenea acorduri sunt urmãtoarele:
• respectarea drepturilor omului (inclusiv respectarea minoritãþilor
etnice ºi democratice);
• aplicarea multipartitismului;
• organizarea de alegeri libere;
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• instaurarea economiei de piaþã.
3) Spaþiul economic european – o nouã formã de integrare între
þãrile CEE ºi AELS.
Decizia de creare a “spaþiului economic european” (EES) adoptatã la
sfârºitul reuniunii miniºtrilor de externe ai celor douã grupãri, de la
Luxemburg din aprilie 1984, marcheazã definitivarea zonei de comerþ liber
CEE-AELS (prin eliminarea în acel an a ultimelor “rãmãºiþe” de obstacole
tarifare ºi netarifare din calea schimburilor bilaterale cu produse industriale)
ºi, totodatã, trecerea spre o nouã formã de integrare între “cei 18” conceptul
de EES, deºi mai puþin elaborat pânã în prezent, contureazã o nouã formã
de integrare între þãrile AELS ºi CEE, menitã sã adânceascã
interdependenþele dintre economiile þãrilor vest-europene.
Pornind de la zona de liber-schimb deja creatã între CEE ºi AELS,
EES înglobeazã, geografic, aceleaºi þãri, respectiv “cele 18” þãri membre,
dar el se diferenþiazã de zona de liber schimb prin aceea cã, în afarã de
domeniul comercial specific zonei, aceasta comportã sau implicã o
cooperare mai largã, într-un numãr mare de domenii (economic, cercetaredezvoltare, transporturi, protecþia mediului înconjurãtor, social ºi chiar
cultural).
Faptul cã miºcarea integraþionistã din cadrul CEE înregistreazã în
prezent, sau mai bine zis începând cu anul 1985, o reorientare a direcþiei de
pe plan orizontal – prin lãrgirea ariei þãrilor participante, pe plan vertical –
prin adâncirea integrãrii economice, punându-se în aplicare planul de creare
a unei pieþe interne unice pânã în 1992, a generat un interes major în þãrile
AELS pentru crearea EES, respectiv pentru o “apropiere” mai strânsã faþã
de cel mai mare importator ºi exportator mondial.
Argumentul principal ce a stat la baza deciziei de creare a EES din
partea þãrilor AELS a fost “teama” acestora cã odatã cu încheierea
procesului de formare a pieþei unice a CEE – care presupune liberalizarea
completã a schimburilor comerciale intercomunitare – accesul produselor
industriale provenite din AELS va fi îngrãdit, producându-se o diferenþiere,
ca regim comercial, faþã de cele din þãrile CEE, sau temerea cã vor avea
acelaºi regim ca al celor din alte þãri terþe cu (referire la cazul Japoniei).
De asemenea, în cercurile de decizie din AELS se apreciazã cã, în
contextul formãrii ºi funcþionãrii pieþei interne unice în CEE, acordurile de
zonã liber-schimb existente între cele douã grupãri nu mai corespund,
planând permanent o anumitã incertitudine asupra modului de realizare a
exporturilor AELS în CEE în condiþiile de “FREE-TRADE”.

83
Interesul deosebit pe care þãrile AELS îl manifestã pentru crearea
EES rezultã ºi din tendinþa de dezintegrare a acestei grupãri regionale, prin
dorinþa unor þãri de a adera la CEE ºi de a pãrãsi gruparea. Astfel, Austria a
prezentat deja oficial cererea de aderare la CEE (1989). În cercurile politice
ºi de afaceri din Norvegia, Suedia, ºi Elveþia câºtigã tot mai mult teren ideea
aderãrii la CEE ºi chiar în Finlanda se manifestã în prezent opinii favorabile
“alipirii la Piaþa Comunã.”
Ca ºi în cazul realizãrii Pieþei interne unice în CEE, unde se apreciazã
cã, în prezent procesul este întârziat cu cca un an faþã de scadenþele
prevãzute ºi cã termenul limitã – 31 dec. 1992 – cu siguranþã cã va fi
depãºit, proiectul de creare a EES va suferi amânãri, având în vedere în
principal “polarizarea” atenþiei Comisiei CEE spre “întãrirea” complexului
comunitar ºi a absorbirii, într-o perioadã cât mai scurtã, a “ºocului unificãrii
Germaniei”.

RESTRICÞIA ENERGETICÃ ÎN PROCESUL RECONSTRUCÞIEI
ECONOMICE ªI INDUSTRIALE (partea I)
Petre PRISECARU (coordonator), Mariana PAPATULICÃ, Emilia PUIANU,
Sorina ARDELEANU, Marusia GRÃDINARU, Mariana TUDORACHE
Studiul analizeazã situaþia ºi structura balanþei de resurse energetice
primare în principalele þãri dezvoltate, cu o prezentare mai detaliatã a
Japoniei. De asemenea, se evidenþiazã eficienþa energeticã ºi consumul
sectorului economic ºi se detaliazã structura consumului energetic în
industrie, transport ºi în sectorul casnic în unele þãri dezvoltate.
Se relevã corelaþia existentã între creºterea economicã ºi consumul
de energie, indicator care mãsoarã importanþa energiei în economia unor
þãri, gradul de implicare a statului în politica energeticã, implicaþiile celor 2
ºocuri petroliere asupra consumului de energie, inflaþiei ºi conþinutului
energetic al PIB, evoluþia structurii consumului de energie primarã ºi a
raportului dintre sursele principale în cadrul balanþei energetice mondiale,
perspectivele evoluþiei balanþei energetice mondiale, efectele posibile ale
unui ºoc petrolier, strategiile ºi reacþiile la constrângerile energetice.
Concluziile trase în studiu indicã modificãri în structura balanþei
energetice mondiale prin creºterea ponderii gazului natural, energiei
nucleare ºi surselor reînnoibile în defavoarea þiþeiului, prezintã factorii de
influenþã a conþinutului energetic al PIB, inclusiv posibilitãþile de substituire
interenergetice, importanþa factorilor tehnici ºi tehnologici în conservarea
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energiei, precum ºi factorii care determinã discrepanþele în conþinutul
energetic al producþiei industriale, cu un accent deosebit pe structura
industriei, opþiunile tehnologice ºi gradul de independenþã energeticã.
Studiul analizeazã condiþiile de diminuare a intensitãþii energetice în þãrile
OECD, dintre care se detaºeazã efectele creºterii preþurilor, mãsurile de
conservare ºi intersubstituire.
Sunt prezentate situaþia resurselor energetice în cadrul principalelor
ramuri economice ºi importanþa electrificãrii ºi a creºterii ponderii serviciilor
pentru ridicarea eficienþei consumului energetic ºi diminuarea intensitãþii
energetice.

RESTRUCTURAREA CONSTRUCÞIEI ROMÂNEªTI DE MAªINI
ªI UTILAJE ÎN CORELAÞIE CU TENDINÞELE MANIFESTATE
PE PIAÞA INTERNAÞIONALÃ. EVIDENÞIEREA FACTORILOR
DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
Maria CARTAª (coordonator), Aurelian RÃDULESCU
Lucrarea evidenþiazã tendinþele actuale ºi de perspectivã conturate pe
piaþa mondialã a maºinilor ºi utilajelor ºi face o analizã succintã a situaþiei
producþiei ºi exportului românesc în domeniu, relevând necesitatea acutã a
restructurãrii industriei constructoare de maºini a României, precum ºi unele
direcþii posibile de înfãptuire a acestei restructurãri, pe subramuri ºi
principalele familii de produse.
În cuprinsul lucrãrii se porneºte de la ideea cã, industria constructoare
de maºini a României concentreazã un important potenþial material ºi uman
ºi dispune de resurse interne reale pentru a participa efectiv la aºezarea pe
baze noi a economiei naþionale. În consecinþã, se impune o corectã
apreciere a rolului care se atribuie acestei ramuri în procesul trecerii þãrii
noastre la economia de piaþã.
Pentru ca industria constructoare de maºini sã poatã contribui în mod
real la satisfacerea cerinþelor economiei româneºti în etapa actualã –
caracterizatã printr-o nevoie acutã de restructurare, raþionalizare, aºezare
pe criterii economice a tuturor activitãþilor ºi de menþinere, totodatã, sub
control a unor fenomene inerente în prezent (cum sunt inflaþia, ºomajul) –
este necesar ca aceastã ramurã sã fie restructuratã fundamental,
eliminându-se elementele de politicã economicã greºitã înregistrate pânã
acum, prin: reconsiderarea pe criterii de competitivitate ºi rentabilitate a
nomenclatorului de produse ºi actualelor capacitãþi de producþie ale ramurii;
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creºterea competitivitãþii produselor româneºti în raport cu produsele
comercializate pe plan internaþional în asigurarea unui nivel al paramentrilor
tehnico-funcþionali ºi de design ai calitãþii, fiabilitãþii, durabilitãþii ºi
mentenabilitãþii comparabili celui al produselor oferite de concurenþã inclusiv
prin apelarea la importul de componente; creºterea ponderii produselor noi
cu conþinut ridicat de cercetare tehnico-ºtiinþificã; îmbunãtãþirea structurii
producþiei ºi a exportului.
În cadrul procesului de restructurare ar trebui sã se urmãreascã concomitent, obiective pe termen scurt, mediu ºi lung între care menþionãm
selectiv urmãtoarele: restrângerea, reorientarea sau eliminarea dupã caz a
acelor capacitãþi de producþie care se dovedesc incapabile sã funcþioneze
pe criterii economice; modernizarea, dezvoltarea specializarea sectoarelor
de producþie apte sã asigure acoperirea unei pãrþi cât mai mari a necesarului de mijloace de producþie pentru echiparea ramurilor economiei naþionale,
cât ºi participarea României la schimburile internaþionale cu maºini ºi utilaje;
îmbunãtãþirea, înnoirea tehnologiilor de fabricaþie, modernizarea proceselor
de producþie prin introducerea de exemplu a sistemelor flexibile de
producþie a calculatoarelor pentru conducerea proceselor de producþie;
descentralizarea producþiei ºi privatizarea treptatã a unitãþilor de producþie,
în funcþie de condiþiile concrete existente în cadrul acestora etc.
Restructurarea ca atare, pentru asigurarea înfãptuirii acesteia într-un
ritm ºi la parametri care sã asigure revitalizarea ramurii este necesarã folosirea avantajelor pe care le oferã participarea la diviziunea internaþionalã a
muncii, în diferite forme: schimburi directe de produse, cooperarea în producþie ºi comercializare cu întreprinderi ºi firme specializate în alte þãri etc.

RESTRUCTURAREA CONSTRUCÞIEI ROMÂNEªTI
DE TRACTOARE ÎN CORELAÞIE CU TENDINÞELE MANIFESTATE
PE PIAÞA INTERNAÞIONALÃ. EVIDENÞIEREA FACTORILOR
DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
Ion ENACHE (coordonator), Maria CARTAª,
Alesandrina ION, Mircea COSTINEANU, Octavian STOICESCU,
Dan GÃLÃÞEANU, Aurelian RÃDULESCU
Sunt evidenþiate principalele aspecte ale situaþiei actuale a pieþei internaþionale a tractoarelor, pe principalele sale componente: cerere, producþie, comerþ internaþional ºi preþuri. De asemenea, se face o expunere a
politicilor de comercializare practicate de principalele firme producãtoare de
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tractoare ºi a unor aspecte de ordin vamal ºi tarifar în reglementãrile
practicate de diverse state la exportul ºi importul de tractoare. În funcþie de
rezultatele analizei se fac, totodatã propuneri privind alinierea producþiei
româneºti de tractoare la nivel de competitivitate necesar atât pe piaþa
externã cât ºi pe cea internã.
Din analizele efectuate rezultã cã, începând cu anii 1981-1982, piaþa
internaþionalã a tractoarelor s-a caracterizat printr-o conjuncturã nefavorabilã.
Printre factorii care au stat la baza acestei conjuncturi, lucrarea evidenþiazã
pe urmãtorii:
– atingerea nivelului de saturaþie a pieþelor din þãrile dezvoltate
cãrora le este caracteristic un grad înalt de dotare a agriculturii cu
mijloace de mecanizare;
– diminuarea veniturilor fermierilor din þãrile dezvoltate determinatã
de scãderile de preþuri înregistrate în anii 80 pe pieþele
internaþionale ale produselor agricole, precum ºi de unele mãsuri
de limitare a nivelului producþiei agricole. De exemplu, cele
adoptate în þãrile membre ale Pieþei Comune;
– posibilitãþile financiare precare de achiziþie ale þãrilor în curs de
dezvoltare – þãri cronic deficitare din punct de vedere al gradului
de dotare a agriculturii cu mijloace de mecanizare – care se
confruntã cu dificultãþi financiare severe determinate de nivelul
ridicat al datoriilor externe.
Estimãrile referitoare la evoluþia viitoare a conjuncturii pieþei
internaþionale a tractoarelor evidenþiate pe parcursul lucrãrii au la bazã o
serie de factori ca: nevoia obiectivã de înnoire ºi modernizare a parcurilor
de tractoare; gradul redus de mecanizare a agriculturii în cazul majoritãþii
þãrilor în curs de dezvoltare; îmbunãtãþirea situaþiei financiare a fermelor ca
urmare a creºterii productivitãþii agricole; interesul crescând al þãrilor în curs
de dezvoltare pentru participarea la diverse acþiuni de cooperare în
domeniul agricol.
În acest context, pentru viitorii ani se estimeazã o înfrânare a
tendinþelor de scãdere a cererii mondiale de tractoare ºi apariþia unor
semne de stabilizare urmând ca ulterior în cea de-a doua parte a actualului
deceniu sã se înregistreze un trend uºor ascendent al acestui indicator.
Referindu-se la România, lucrarea a precizat cã experienþa actualã în
domeniul producþiei de tractoare ºi ponderea relativ mare a acestora în
exportul românesc de produse ale industriei constructoare de maºini,
justificã o analizã aprofundatã ºi depunere de eforturi pentru menþinerea
acestui sector printre ramurile importante ale industriei româneºti.
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La dimensionarea capacitãþilor de producþie în domeniu trebuie avut
în vedere cã piaþa internaþionalã va prezenta în acest deceniu o tendinþã de
stabilizare la nivelurile actuale ale cererii ºi chiar o majorare uºoarã a
acestora.
Lucrarea prezintã propunerile de mãsuri pentru îmbunãtãþirea
producþiei româneºti de tractoare în opinia autorilor dintre care se redau în
continuare cele mai importante: - îmbunãtãþirea substanþialã ºi continuã a
calitãþii tractoarelor; creºterea durabilitãþii ºi fiabilitãþi;
– îmbunãtãþirea tehnologiei de fabricaþie ºi îndeosebi a celor de
turnare ºi de tratamente termice din unitãþile productive;
– extinderea folosirii acþionãrilor ºi comenzilor hidraulice ºi
hidromecanice la tractoare;
– dotarea cu aparaturã de automatizare a operaþiunilor de conducere
a tractoarelor ºi de control al parametrilor de lucru;
– realizarea unor game de tractoare de puteri mici (15-25 CP).

RESTRUCTURAREA CONSTRUCÞIEI ROMÂNEªTI DE UTILAJ
PETROLIER CORELAT CU TENDINÞELE MANIFESTATE
PE PIAÞA INTERNAÞIONALÃ. EVIDENÞIEREA FACTORILOR
DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
Ion ENACHE (coordonator),
Alesandrina ION, Mircea COSTINEANU
Lucrarea trateazã situaþia actualã a cererii, producþiei ºi comerþului
internaþional cu utilaj petrolier, în contextul evoluþiei pieþei petrolului ºi a
volumului lucrãrilor de explorare ºi exploatare a resurselor petroliere.
În acest cadru se fac o serie de consideraþii privind evoluþia
consumului energetic mondial, repartiþia geograficã a resurselor mondiale
de petrol, intensitatea activitãþilor de explorare ºi exploatare, situaþia
principalilor producãtori de utilaj petrolier, precum ºi asupra schimburilor
internaþionale în acest domeniu.
Lucrarea conþine, totodatã, aprecieri privind perspectivele pieþei
internaþionale a utilajului petrolier în funcþie de care se propun mãsuri ce
trebuie luate de industria româneascã în vederea creºterii competitivitãþii
echipamentelor oferite ºi a rentabilitãþii proceselor de producþie a acestora.
Din analiza efectuatã rezultã cã piaþa internaþionalã a utilajului a
devenit tot mai sensibilã la fenomenele de evoluþie a situaþiei energetice, ºi
în special, la modificãrile în structura consumului energetic în cadrul cãruia
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petrolul ocupã locul principal. În acest context, principalul indicator care
exercitã o influenþã considerabilã asupra pieþei internaþionale a utilajului
petrolier este preþul petrolului.
În deceniul recent încheiat situaþiei pieþei internaþionale a utilajului
petrolier s-a caracterizat prin noi tendinþe principale:
– o deteriorare continuã a conjuncturii în þãrile industrializate ºi în
cele în curs de dezvoltare;
– o menþinere a conjuncturii favorabile a URSS ºi RPChineze, ca
urmare a existenþei unui nivel înalt al cererii.
Producþia mondialã de utilaj petrolier este caracterizatã prin
concentrarea ei într-un numãr redus de state, dintre care unele deþin o
tradiþie îndelungatã în acest domeniu (SUA, URSS, România). Iar altele au
intrat relativ recent în categoria producãtorilor tipului respectiv de
echipamente (Anglia, Franþa, Germania, Mexic, Finlanda, Norvegia etc.).
Exporturile mondiale de utilaj petrolier sunt dominate, în prezent, de
SUA care deþine un adevãrat monopol pe principalele pieþe internaþionale în
timp ce importurile se realizeazã în marea lor majoritate de þãrile în curs de
dezvoltare.
Lucrarea estimeazã cã cererea internaþionalã de utilaj petrolier, care
se cunoaºte în prezent o stabilizare la nivelurile atinse anul trecut va
înregistra în viitor tendinþe de creºtere.
Faþã de cele desprinse pe parcursul lucrãrii privind evoluþia prefiguratã a cererii de utilaj petrolier în actualul deceniu ºi având în vedere tradiþia în
acest domeniu a industriei româneºti rezultã cã menþinerea României printre principalii producãtori de echipamente pentru explorarea ºi exploatarea
petrolului este justificatã. Pe aceastã linie, se impune rentabilizarea acestei
importante ramuri a industriei constructoare de maºini româneºti, în esenþã
prin adoptarea unor mãsuri care sã conducã la ridicarea gradului de dotare
cu aparaturã de automatizare a utilajului petrolier românesc, creºterea
performanþelor acestuia ºi a gradului de fiabilitate.
Lucrarea prezintã detaliat mãsurile care impun în acest sens, dintre
care se redau în continuare cele mai importante:
– concentrarea activitãþii investiþionale în producþia româneascã de
utilaj petrolier, esclusiv asupra modernizãrii capacitãþilor existente;
– creºterea flexibilitãþii proceselor de producþie ale utilajului petrolier,
în vederea majorãrii capacitãþilor de fabricaþie a unor componente
separate pentru instalaþiile de foraj ºi de exploatare a petrolului;
– intensificarea producþiei petrolului;
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– intensificarea producþiei de echipamente ºi instalaþii capabile sã
funcþioneze în condiþii dificile de climã;
– desfãºurarea unei activitãþi sistematice de prospectare ºi de
studiere a cererii mondiale de utilaj petrolier, în condiþiile dinamicilor accelerate de evoluþie a pieþei internaþionale în domeniu;
– iniþierea unor cooperãri cu firme de prestigiu din strãinãtate.

RESTRUCTURAREA CONSTRUCÞIEI ROMÂNEªTI DE MAªINI
UNELTE CORELAT CU TENDINÞELE MANIFESTATE
PE PIAÞA INTERNAÞIONALÃ. EVIDENÞIEREA FACTORILOR
DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
Octavian STOICESCU (coordonator), Alesandrina ION,
Mircea COSTINEANU, Teodor GÃLÃÞEANU,
Alexandrina BRÃZDARU, Adnana PÃTRU
În cadrul programului sunt prezentate principalele tendinþe pe piaþa
internaþionalã a maºinilor unelte, scoþându-se în evidenþã principalele
aspecte referitoare la: situaþia conjuncturalã, evoluþia cererii, tendinþe în
comerþul internaþional, evoluþia preþurilor, probleme de politicã comercialã,
perspectivele pieþei mondiale a maºinilor unelte.
Înviorarea activitãþii investiþionale în sectoarele industriale a
determinat aceeaºi intensificare ºi în sectorul de maºini unelte, care s-a
materializat în majorarea numãrului de comenzi pentru acest fel de utilaje ºi
deci, prin creºterea producþiei ºi a comerþului exterior în domeniu. Din
analiza pieþei internaþionale a maºinilor unelte reies o serie de trãsãturi
caracteristice, dintre care menþionãm:
– piaþa maºinilor unelte nu este o piaþã saturatã, este în continuã
modernizare ºi prezintã perspective favorabile ale evoluþiei
conjuncturii în viitorii ani;
– creºterea continuã a numãrului producãtorilor ºi exportatorilor de
maºini unelte, pe plan mondial conduce la o ascuþire continuã a
concurenþei pe aceastã piaþã;
– toþi producãtorii de maºini unelte, pentru a-ºi menþine poziþia pe
piaþã, îºi orienteazã producþia spre tipuri automate dotate cu
sisteme de comandã numericã tot mai sofisticate, maºini cu un
grad ridicat de universalitate, productivitate, fiabilitate ºi flexibilitate;
– se adânceºte specializarea ºi cooperarea în producþia de maºini
unelte. Acest fapt, corelat cu tipizarea ºi modulizarea diverselor
piese ºi subansamble pentru maºini unelte contribuie la realizare
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unei producþii în domenii foarte flexibile ºi care are posibilitatea de
a rãspunde unor cereri tot mai singulare ºi mai specifice ale
potenþialilor beneficiari;
– mãrirea ponderei producþiei ºi exportului de maºini unelte sub
formã de SKD ºi CKD;
– creºterea importanþei care se acordã modului în care se asigurã
asistenþa tehnicã ºi service-ul post-vânzare.
Pentru realizarea unui export cât mai eficient de maºini unelte se impune, pe lângã o mai bunã organizare a producþiei ºi a comercializãrii acestor produse, luarea unor serii de mãsuri de ordin tehnic, comercial ºi organizatoric, care decurg din analiza situaþiei construcþiei româneºti de maºiniunelte.
În acest context; pentru perioada urmãtorilor ani, se propun urmãtoarele mãsuri mai importante:
a. de selecþionat, din programul actual, maºinile care s-au dovedit
adecvate cerinþelor pieþei ºi de acþionat asupra lor pentru creºterea
fiabilitãþii ºi a calitãþii, respectiv pentru dotarea lor cu echipamentele electrice, hidraulice, rulmenþi;
b. în paralel cu implementarea mãsurilor de la punctul a se va acþiona
pentru modernizarea fabricaþiei prin:
– cercetarea ºi reproiectarea produselor în vederea reducerilor la
nivelul tehnologic al concurenþei;
– crearea pe lângã întreprinderile producãtoare de maºini unelte
a unor întreprinderi mici, care soluþioneazã problemele industriei orizontale;
– atragerea de tehnologii, documentaþii de execuþie etc. prin
conturarea posibilitãþilor pentru pãtrunderea capitalului strãin în
industria naþionalã producãtoare de maºini unelte.

RESTRUCTURAREA CONSTRUCÞIEI ROMÂNEªTI DE
AUTOTURISME CORELAT CU TENDINÞELE MANIFESTATE
PE PIAÞA INTERNAÞIONALÃ. EVIDENÞIEREA FACTORILOR
DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
Aurelian RÃDULESCU (coordonator), Maria CARTAª, Ecaterina
STÃNCULESCU, Dragoº ANDREI, Octavian OLARU, Teodor GÃLÃÞEANU
Se realizeazã prezentarea principalelor tendinþe de pe piaþa
internaþionalã a autoturismelor în deceniul 9 ºi evoluþia probabilã a acesteia
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în deceniul 10, cu referiri speciale la situaþia cererii ºi ofertei, dinamica
comerþului internaþional ºi a preþurilor practicate în cadrul tranzacþiilor
internaþionale, reliefarea unor aspecte privind problemele de politicã
comercialã ºi evoluþia nivelului tehnic în producþia de autoturisme. Studiul
se încheie cu reliefarea unor direcþii de acþiune în vederea promovãrii
exportului românesc de autoturisme în contextul actual al pieþei
internaþionale.
Promovarea exportului românesc de autoturisme de oraº impune
luarea unor mãsuri de ordin tehnic ºi de comercializare, care decurg din
analiza situaþiei construcþiei româneºti în domeniu, în raport cu tendinþele
pieþei internaþionale ºi care vizeazã în principal:
– diversificarea gamei de fabricaþie a autoturismelor româneºti prin
derivarea din tipurile de bazã existente a unor noi modele,
adaptate la condiþiile cererii externe;
– realizarea tehnicã a autoturismelor româneºti în strictã conformitate cu documentaþia tehnicã ºi cu norme de fabricaþie;
– îmbunãtãþirea parametrilor tehnico-funcþionali ºi de esteticã a
autoturismelor româneºti;
– asigurarea la nivelul planificat ºi în cadenþa cerutã a necesarului
de materii prime, materiale componente în sortimentele ºi calitatea
impusã de norme ºi de caietele de sarcini, alinierea industriei
orizontale la cerinþele de tehnicitate ºi calitate existente pe plan
mondial;
– modernizarea proceselor tehnologiei de fabricaþie a autoturismelor
prin dotarea cu mijloace automatizate de producþie în scopul
ameliorãrii calitãþii ºi a fabricaþiei vehicolului produs ºi al creºterii
elasticitãþii fabricaþiei;
– constituirea unei reþele proprii de desfacere ºi de service pentru
autoturismele româneºti exportate care sã permitã pe de o parte
apropierea producãtorului de consumator ºi eliminarea unor verigi
intermediare ºi pe de altã parte folosirea cu maxima eficienþã a
momentelor ºi condiþiilor favorabile apãrute pe principalele pieþe
externe;
– ameliorarea modului în care se face în prezent reclama ºi
propaganda comercialã;
– dezvoltarea exportului românesc de autoturisme sub formã de
colecþii CKD ºi SKD, destinate montajului în strãinãtate.
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RESTRUCTURAREA CONSTRUCÞIEI ROMÂNEªTI
DE AUTOCAMIOAME CORELAT CU TENDINÞELE MANIFESTATE
PE PIAÞA INTERNAÞIONALÃ. EVIDENÞIEREA FACTORILOR
DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
Octavian OLARU (coordonator),
Ecaterina STÃNCULESCU, Gheorghe MATEI
Lucrarea are drept scop identificarea principalelor tendinþe de pe piaþã
internaþionalã a autocamioanelor ºi derivatelor, scoþându-se în evidenþã
aspecte referitoare la: factorii de influenþã asupra transporturilor rutiere
internaþionale de mãrfuri; strategia de dezvoltare a marilor producãtori de
autocamioane ºi derivate; evoluþia cererii ºi parcului de autocamioane ºi
derivate pe plan internaþional; tendinþe în comerþul internaþional; evoluþia
preþurilor pe piaþa internaþionalã a autocamioanelor ºi derivatelor.
Studiul se încheie cu reliefarea unor direcþii de acþiune în vederea
rentabilizãrii ºi restructurãrii producþiei româneºti de autocamioane ºi
derivate.
Principalele fenomene caracteristice pentru piaþa internaþionalã a
autovehiculelor utilitare din ultimii ani pot fi rezumate astfel:
– preocuparea marilor companii producãtoare pentru perfecþionarea
tehnologicã a produselor pe care le lanseazã pe piaþã prin
majorarea, de la an la an, a mijloacelor materiale ºi umane
antrenate în activitatea de cercetare-dezvoltare. În prezent se
apreciazã cã, principalele companii producãtoare de autovehicule
alocã cca 3-5% din cifra de afaceri pentru activitatea de cercetaredezvoltare;
– iniþierea unor acþiuni de specializare ºi cooperare internaþionalã în
cercetare, proiectare, producþie ºi comercializare;
– realizarea unui nivel ridicat al execuþiei pe parcursul întregului proces de fabricaþie, în cadrul uzinelor producãtoare de autovehicole
utilitare;
– creºterea rolului care revine organizãrii reþelelor de desfacere ºi
service, ca factor de primã importanþã pentru promovarea ºi menþionarea pe piaþa internaþionalã.
Cererea pentru autovehicule utilitare se apreciazã cã va înregistra o
dinamicã ascendentã în perioada urmãtorilor ani evoluând într-un ritm
mediu anual de cca 1,7-2% în perioada 1990-2000.
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Pentru realizarea unei relansãri a producþiei ºi exportului românesc de
autocamioane ºi derivate se impun pe lângã o mai bunã organizare a
producþiei ºi comercializãrii acestora, luarea unor serii de mãsuri de ordin
tehnic ºi comercial în lumina tendinþelor pieþei mondiale în domeniul, mãsuri
dintre care citãm urmãtoarele:
– extinderea ºi diversificarea gamei de fabricaþie autocamioanelor
româneºti ºi a derivatelor în scopul adaptãrii ei la tendinþele de
evoluþie ale structurii cererii ºi producþiei la nivel mondial. În acest
sens, se propune completarea gamei de autocamioane ºi derivate
ale lor, precum ºi derivarea ºi introducerea în producþia de serii a
unor autovehicule din clasa de sarcinã utilã de 3,5-6,5 t; ridicarea
nivelului calitativ al execuþiei pe parcursul întregului proces de
fabricaþie; tipizarea pieselor ºi subansamblelor autocamioanelor ºi
derivatelor, în scopul creºterii gradului de interºanjabilitate;
– îmbunãtãþirea parametrilor tehnici ai autovehiculelor utilitare prin
creºterea capacitãþii de încãrcare (sarcina utilã), creºterea
economicitãþii în exploatare, reducerea perioadei de întreþinere,
sporirea siguranþei în exploatare, realizarea depoluãrii (sonorã ºi
chimicã);
– adaptarea producãtorului român de autocamioane la efortul
susþinut ºi rapid de cercetare-dezvoltare ºi perfecþionare a
produselor, caracteristice pieþei internaþionale;
– creºterea elasticitãþii în fabricaþia de autocamioane prin crearea
condiþiilor necesare realizãrii cu uºurinþã ºi în termen scurt a
modificãrilor produsului standard, solicitate de beneficiari;
– iniþierea unor acþiuni de cooperare internaþionale în cercetare,
proiectare, producþie ºi comercializare;
– realizarea de linii de montaj în þãri în curs de dezvoltare ºi livrarea
de CKD-uri ºi SKD-uri destinate montajului final în aceste þãri;
– creºterea rolului care revine organizãrii reþelelor de desfacere ºi
service pentru autovehicule utilitare ca factor de primã importanþã
pentru promovarea ºi menþinerea pe piaþa internaþionalã, alinierea
la practicile marilor companii privind garanþiile post-vânzare.
Autocamioanele româneºti vor putea pãtrunde ºi se vor putea
menþine ºi promova pe piaþa mondialã numai în mãsura în care
producãtorul – exportator va avea create condiþiile de adaptare la pretenþiile
acesteia, pretenþii emise în concordanþa cu metodele practicate de
concurenþa internaþionalã.
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ASPECTE ALE RESTRUCTURÃRII INDUSTRIEI SIDERURGICE
ªI A OFERTEI ROMÂNEªTI DE EXPORT, AVÂND ÎN VEDERE
TENDINÞELE ÎNREGISTRATE PE PLAN MONDIAL
Octavian RÃDULESCU (coordonator),
Mariana PREDA, Eugen CURTAªU, Liviu TIMIª
Lucrarea prezintã principalele tendinþe înregistrate în industria siderurgicã pe plan mondial. Un accent deosebit se pune pe analiza procesului
de restructurare ºi modernizare în industria siderurgicã a þãrilor cu economie de piaþã, scoþându-se în evidenþã perspectivele evoluþiei producþiei ºi
consumului de oþel, îmbunãtãþirea structurii sortimentale a ofertei de export
etc.
Analiza conjuncturii internaþionale în industria siderurgicã pune în
evidenþã o primã concluzie ºi anume cã aplicarea cu consecvenþã în þãrile
dezvoltate a programelor de restructurare ºi de introducere a tehnicilor
avansate, a condus în ultimii ani la obþinerea unor rezultate deosebit de
favorabile în siderurgie – mai ales pe linia creºterii calitãþii ºi a realizãrii unor
sortimente superioare pentru ramurile de vârf, a diminuãrii consumurilor
materiale ºi de energie ºi a mãririi productivitãþii.
În acelaºi timp în majoritatea þãrilor industrializate, producþia ºi
consumul au continuat sã scadã în special la sortimentele cu grad redus de
prelucrare.
În cazul României se aratã cã industria siderurgicã s-a dezvoltat excesiv în special în deceniul trecut, volumul producþiei ºi structura sortimentalã a acesteia nefiind corelatã cu principalii factori de influenþã (cerinþele
reale de oþel ale economiei naþionale, resursele interne reduse de materii
prime ºi energie, tendinþele manifestate pe plan mondial). De asemenea,
capacitãþile siderurgice nu au putut fi utilizate în mod optim, determinând în
acest fel reduceri ale productivitãþii ºi rentabilitãþii în siderurgia româneascã
fenomene care s-au accentuat foarte mult în ultima perioadã.
De asemenea lucrarea analizeazã principalele consideraþii asupra
restructurãrii industriei siderurgice româneºti, precum ºi mãsurile ce se
impun pentru optimizarea exportului.
În finalul lucrãrii se prezintã unele opinii privind orientãrile de
perspectivã ale producþiei ºi exportului României de produse din oþel din
cadrul economiei de piaþã, ca de exemplu:
– adaptarea producþiei siderurgice la potenþialul economiei româneºti,
precum ºi la nivelul cererii interne ºi externe; renunþarea la
capacitãþile productive nerentabile;
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– introducerea ºi extinderea tehnologiilor moderne prin dezvoltarea
cooperãrii cu firme din þãrile care deþin tehnici de vârf;
– în cazul exportului se impune necesitatea creºterii ponderii
sortimentelor care au valori unitare ridicate (table subþiri laminate
la rece; table cu acoperiri de protecþie, þevi cu utilizãri speciale);
– majorarea ponderii laminatelor din mãrci superioare de oþeluri
(produse din oþeluri aliate ºi inoxidabile, oþeluri carbon de calitate).

CONJUNCTURA PRINCIPALELOR PIEÞE DE MÃRFURI.
STUDII TRIMESTRIALE ALE EVOLUÞIEI CONJUNCTURII
ªI PREÞURILOR PE PIEÞELE INTERNAÞIONALE LA PRODUSE
SIDERURGICE, METALE NEFEROASE ªI PREÞIOASE,
ÎN ANUL 1990 ªI PERSPECTIVE
Octavian RÃDULESCU (coordonator), Mariana PREDA,
Eugen CURTAªU, Liviu TIMIª, Cristina BUMBAC, ªtefan NICOLAE
Lucrarea cuprinde analiza trimestrialã ale evoluþiei cererii, ofertei ºi a
preþurilor, pe principalele pieþe internaþionale, la urmãtoarele produse:
laminate din oþel, feroaliaje pentru siderurgie: aluminiu, cupru, plumb, zinc,
nichel, cositor, aur, argint, ºi metale din grupa platinei.
Concluzii rezultate din studiu. Principala caracteristicã a evoluþiei
conjuncturii pe piaþa metalelor (produse din oþel ºi metale neferoase) în anul
1990, constã în faptul cã preþurile au înregistrat scãderi la marea majoritate
a produselor, în contextul diminuãrii cererii de consum ca urmare a reducerii
ritmului de dezvoltare economicã pe plan mondial. Astfel, specialiºtii vesteuropenii considerã cã în anul 1990, creºterea economicã pe ansamblul þãrilor industrializate a fost de 2,2% comparativ cu 3,3% cât a fost în anul 1989,
an considerat an de vârf din punct de vedere al indicatorilor economiei.
• În cazul laminatelor din oþel, în anul 1990 s-a înregistrat o reducere
a consumului în majoritatea ramurilor, în principal industria auto ºi
construcþii ceea ce a determinat o scãdere generalã a preþurilor de
comercializare. În acest sens se aratã cã în anul analizat, preþurile
orientative CECO la exportul Pieþei Comune spre þãri terþe au scãzut
cu peste 16% la tabla zincatã, cu 17,5% la tabla subþire laminatã la
rece ºi cu 11,4% la oþel comercial.
Tendinþa de diminuare a preþurilor a afectat ºi evoluþia producþiei de
oþel, firmele siderurgice fiind nevoite sã adopte mãsuri de limitare a
producþiei în vederea realizãrii unui echilibru între cerere ºi ofertã.
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Conjunctura mai puþin favorabilã în industria siderurgicã a determinat
o reducere a cererii ºi pentru feroaliaje, ale cãror preþuri au scãzut la cea
mai mare parte a sortimentelor, diminuãri mai accentuate înregistrându-se
în principal la feroaliajele speciale (ferovanadiu, feromolibden, ferotitan).
Pentru anul 1991, preþurile produselor din oþel vor înregistra în
continuare scãderi, relativ moderate, având în vedere prognoza unei cereri
de consum mai puþin favorabile datoritã micºorãrii sensibile a volumului
investiþiilor ºi a reducerii producþiei.
• Încetinirea ritmului activitãþii economice în anul 1990 în majoritatea
þãrilor, a determinat scãderi ale cotaþiilor de bursã (preþurilor) la
toate metalele neferoase, cu excepþia plumbului. Cele mai mari
reduceri ale cotaþiilor s-au înregistrat la nichel (-66%), aluminiu (-16%)
ºi cositor (-16%). La plumb, cotaþiile s-au situat în 1990 peste
nivelurile din anul 1989 explicaþiile constând în principal în disponibilitãþile reduse de metal pe piaþã.
Pentru anul 1991, specialiºtii firmei suedeze BILLITON – ENTHOVEN
considerã cã, ritmul dezvoltãrii economice pe plan mondial va înregistra o
nouã reducere, ceea ce va conduce la scãderea în continuare a cererii ºi
implicit, a preþurilor metalelor neferoase pe piaþa internaþionalã.
În situaþia agravãrii conflictului militar din zona Golfului se preconiza o
scãdere accentuatã a preþurilor în special la cupru, plumb ºi zinc.
• Piaþa internaþionalã a metalelor preþioase s-a caracterizat în anul
1990 prin oscilaþii mari ale preþurilor însã nota dominantã a fost datã
de scãderea preþurilor la majoritatea acestor metale. Evoluþia
menþionatã s-a datorat urmãtorilor factori: oferta excedentarã la cea
mai mare parte a metalelor preþioase (cu excepþia rhodiului), apariþia
pe piaþã a unor cantitãþi suplimentare oferite de URSS (în special aur
ºi platinã ºi de Brazilia, precum ºi de reducerea consumului din unele
ramuri industriale din þãrile dezvoltate.
Se menþioneazã cã analizele conjuncturale prezentate, în special
aprecierile cu privire la perspectivele pieþei ºi preþurilor, pot fi utile pentru
orientarea unor foruri decizionale ºi firme producãtoare comerciale, în
vederea realizãrii unor operaþiuni eficiente de comerþ exterior.

STUDIUL PIEÞEI INTERNAÞIONALE A CIMENTULUI
ªI RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI ROMÂNEªTI DIN DOMENIU
ªtefan NICOLAE
În prima parte a lucrãrii se analizeazã evoluþia conjuncturii ºi a
procesului de restructurare a industriei cimentului pe plan internaþional.
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Se aratã totodatã cã, sectorul construcþiilor a înregistrat o redresare
evidentã, în special dupã anul 1986, mai ales în þãrile dezvoltate (SUA,
Japonia, Europa Occidentalã). Aceastã conjuncturã favorabilã se prevede a
se menþine pânã aproape de jumãtatea actualului deceniu.
De asemenea, studiul prezintã principalele mãsuri aplicate, în cadrul
Programelor de restructurare, de cãtre þãrile industrializate, dintre care se
menþioneazã:
– dezafectarea capacitãþilor de producþie cu consumuri specifice
ridicate, în paralel cu modernizarea ºi automatizarea întregului
proces productiv de ambalare ºi expediþie;
– reducerea drasticã a consumurilor energetice prin aplicarea unor
tehnici adecvate;
– optimizarea continuã a structurii sortimentale a ofertei, accentul
punându-se pe calitãþile superioare cu valoare unitarã ridicatã.
Analizând evoluþia consumului de ciment în perspectivã, lucrarea
aratã cã se prognozeazã o dinamicã susþinutã a cererii în special pentru
þãrile cu un consum redus, cum sunt þãrile din Africa ºi America Latinã.
În a doua parte a studiului se analizeazã principalele fluxuri în
comerþul internaþional cu ciment (export-import) de asemenea, se face o
analizã a transportului cimentului pe cale maritimã ºi a orientãrii geografice
a comerþului cu ciment transportat pe mare.
În final, se prezintã orientãrile de bazã privind posibilitãþile de restructurare a industriei ºi comerþului românesc cu ciment în perspectivã. Un
accent deosebit se acordã mãsurilor ce se impun în vederea comercializãrii
cimentului românesc pe piaþa internaþionalã, în contextul trecerii la
economia de piaþã.

RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI ROMÂNEªTI DE RAFINARE
ÎN CORELAÞIE CU TENDINÞELE MANIFESTATE PE PIAÞA
INTERNAÞIONALÃ. EVIDENÞIEREA FACTORILOR
DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
Mariana PAPATULICÃ (coordonator),
Sorina ARDELEANU
Studiul abordeazã problemele restructurãrii industriei de prelucrare a
þiþeiului în þãrile industrializate, cu accent pe cauzalitatea ºi direcþiile de
abordare a acestui proces ºi cu reliefarea particularitãþilor derulãrii sale la
scarã macro, la nivel de zone geografice, ºi micro la nivelul marilor firme
petroliere. Studiul analizeazã, de asemenea, mutaþiile geografice survenite
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în amplasarea instalaþiilor de rafinare, dominate de fenomenul de
relocalizare cãtre zonele producãtoare ºi mai recent, de reintegrare a þãrilor
exportatoare de þiþei în operaþiunile în aval din þãrile dezvoltate. Sunt
analizate, totodatã, ºi consecinþele creãrii pieþei comunitare unice asupra
industriei de rafinare vest-europene ºi, în general, asupra pieþei
internaþionale a produselor petroliere.
Studiul prezintã, în partea finalã, o analizã comparativã a structurii
producþiei ºi exportului românesc de produse petroliere cu cea înregistratã
în unele þãri vest-europene, completatã cu punctele de vedere ale autorilor
privind restructurarea ºi retehnologizarea industriei româneºti de rafinare.
Studiul evidenþiazã faptul cã, restructurarea din industria de rafinare
reprezintã consecinþa nemijlocitã a celor douã ºocuri petroliere care au
obligat omenirea sã regândeascã, în termeni noi consumul de petrol ºi
eficienþa prelucrãrii. Sub presiunea unor preþuri ale materiei prime de bazã
multiplicate de peste 10 ori, þãrile industrializate au procedat la raþionalizarea
importantului excedent de instalaþii de prelucrare simplã, ineficientã, a
þiþeiului concomitent cu axarea investiþiilor spre instalaþii performante, dotate
cu tehnologii de prelucrare adâncitã a þiþeiului – capabilã sã reducã
procentul de componente grele în favoarea componentelor uºoare ce
asigurã o valorificare superioarã pe pieþele de export. Studiul motiveazã ºi
tendinþele de relocalizare a industriei de rafinare cãtre zonele de producþie –
în perioada masivelor excedente în petrodolari ale þãrilor OPEC – respectiv,
începutul deceniului 9, tendinþã înlocuitã treptat, pe mãsura inversãrii
raporturilor de forþe pe piaþa internaþionalã a þiþeiului în favoarea
importatorului, cu aceea a integrãrii producãtorilor OPEC în sfera rafinãrii ºi
distribuþiei din þãrile dezvoltate.
Pornind de la câteva constatãri cum ar fi: procesul ireversibil ºi relativ
accelerat de declin al resurselor proprii de energie, concomitent cu
complicarea condiþiilor geopolitice de procurare a þiþeiului din import;
supradimensionarea capacitãþilor de rafinare; gradul relativ avansat de
uzurã fizicã ºi moralã a instalaþiilor, care nu mai sunt în mãsurã sã asigure o
ofertã de produse petroliere în structura ºi la parametrii calitativi solicitaþi pe
piaþa internaþionalã, studiul face o serie de recomandãri de restructurare a
infrastructurii naþionale de rafinare. În conformitate cu tendinþele semnalate
pe piaþa internaþionalã studiul propune raþionalizarea imediatã a producþiei,
stabilind, totodatã, prioritãþile în cadrul unei strategii de restructurare a
industriei ºi exportului.
Acceptând ideea cã cercetarea tehnicã ºi tehnologicã româneascã nu
face necesarã o asistenþã tehnicã externã ci doar existenþa unor surse de
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finanþare cu capital, studiul sugereazã atragerea – cu cote de participaþii la
capitalul unor rafinãrii – a unor þãri exportatoare de þiþei sau companii
occidentale ca soluþie preferabilã în raport cu cea a constituirii unor societãþi
mixte.
Din categoria mãsurilor de retehnologizare se recomandã cu
prioritate: creºterea randamentelor de reacþie în procesele de obþinere a
fracþiilor uºoare, ameliorarea calitãþii benzinei ºi uleiurilor, lãrgirea bazei de
materii prime – inclusiv prin creºterea gradului de recuperare din gaze a
fracþiei C3-C4.
Pe planul comercializãrii se recomandã minimizarea riscului comercial
(în cazul exportului de produse), inclusiv prin utilizarea tehnicilor de bursã
(HEDGING) cât ºi a riscului geografic – prin promovarea unor activitãþi de
PROCESSING în zona geograficã limitrofã þãrii noastre.

RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI CHIMICE ROMÂNEªTI CORELAT
CU TENDINÞELE MANIFESTATE PE PIAÞA INTERNAÞIONALÃ.
EVIDENÞIEREA FACTORILOR DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
Petre PRISECARU (coordonator), Laurenþiu BÃLÞATU,
Cornel CIOBANU, Elena TÃTAR-MOISESCU
Studiul abordeazã problemele restructurãrii industriei chimice în þãrile
dezvoltate, relevând cauzele ºi direcþiile de acþiune ale acestui proces ºi
strategia marilor firme în acest domeniu. De asemenea, studiul analizeazã
procesul de relocalizare a unor subramuri ale industriei chimice pe plan
internaþional, precum ºi consecinþele creãrii pieþei comunitare unice asupra
industriei chimice vest-europene ºi asupra pieþei internaþionale a produselor
chimice. În partea finalã, studiul prezintã atât situaþia producþiei ºi
comerþului exterior românesc cu produse chimice, comparativ cu situaþia
unor þãri europene cât ºi opiniile autorilor privind retehnologizarea ºi
restructurarea industriei chimice româneºti.
Studiul evidenþiazã impactul declanºãrii crizei energetice, al celor
douã ºocuri petroliere asupra evoluþiei industriei chimice din þãrile
dezvoltate. Preocupãrile ºi eforturile producãtorilor s-au axat pe folosirea
eficientã a energiei ºi materiilor prime, pe raþionalizarea producþiei ºi
orientarea investiþiilor spre retehnologizare ºi spre produsele cu grad înalt
de prelucrare, pe diversificarea activitãþii ºi adâncirea integrãrii pe verticalã,
pe perfecþionarea activitãþii de cercetare, ameliorarea structurilor
organizatorice ºi a sistemului de conducere. Produsele cu grad înalt de
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valorificare a materiilor prime, cum sunt cele de sintezã finã ºi specialitãþile,
ºi-au sporit sensibil ponderea în structura producþiei, în detrimentul
produselor de mare tonaj, energo-intensive ºi poluante. Producþia acestora
din urmã a fost transferatã treptat, din centrele producãtoare tradiþionale,
cãtre þãrile bogate în resurse ieftine de energie ºi materii prime.
Plecând de la concluziile cã în România resursele de energie ºi
materii prime sunt insuficiente pentru structura industriei chimice, dominatã
de ramurile energo-intensive ºi material-intensive, cã dotarea tehnicã ºi
tehnologicã a instalaþiilor este învechitã, cã producþia are un caracter rigid,
neadaptativ, limitat ºi în unele cazuri poluant, cã activitãþile de cercetare,
management ºi marketing sunt necorespãnzãtoare cerinþelor unei economii
de piaþã, studiul trage unele concluzii cu caracter aplicativ. Ele relevã
direcþiile de retehnologizare în funcþie de tendinþele existente pe plan
internaþional ºi de posibilitãþile tehnice ºi financiare existente pe plan local
sau prin atragerea de capital strãin. El propune raþionalizarea imediatã a
producþiei ºi stabileºte prioritãþile în cadrul unei strategii de restructurare a
industriei ºi exportului. Dintre acestea menþionãm: retehnologizarea parþialã
a unor instalaþii, diversificarea bazei de materii prime, creºterea ponderii
produselor de sintezã finã ºi specialitãþilor, folosirea pe scarã largã a
biotehnologiilor, privatizarea întreprinderilor prin înfiinþarea societãþilor
comerciale, atragerea capitalului strãin pentru dezvoltarea ºi modernizarea
producþiei ºi promovarea exportului.

RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI UªOARE ÎN ROMÂNIA
ªI A SCHIMBURILOR COMERCIALE EXTERNE CU PRODUSELE
ACESTEI RAMURI. DIRECÞII ªI MIJLOACE DE RESTRUCTURARE
ªI RETEHNOLOGIZARE A RAMURII ÎN VEDEREA
UNEI MAI EFICIENTE ADAPTÃRI LA ECONOMIA MONDIALÃ
Emilia ALDEA (coordonator), Anemaria DIMA,
Ioana MÂªU, Ovidiu MÃLUREANU
În cadrul analizei tendinþelor actuale ºi de perspectivã pe piaþa
internaþionalã a produselor industriei uºoare s-a pornit de la studierea
locului industriei uºoare în ansamblul economiei naþionale, comparându-se
indicatori ca numãr de întreprinderi, numãr de salariaþi, valoare adãugatã în
diferite þãri.
Se abordeazã în continuare aspecte legate de politici de restructurare
ºi modernizare în industria uºoarã, având ca punct de plecare obiectivele
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programelor de restructurare industriale. Modernizarea este tratatã ca un
element major al procesului de restructurare industrialã, prin evidenþierea
concretã a unor strategii în domeniul industriei îmbrãcãmintei, textilelor ºi
încãlþãmintei.
Având în vedere importanþa competitivitãþii produselor în ramura
industriei uºoare, s-a acordat o atenþie deosebitã tratãrii criteriilor de
competitivitate ºi a factorilor de creºtere a acesteia.
Descrierea comparativã a unor parametri economici în industria
textilã, a îmbrãcãmintei ºi a încãlþãmintei a constituit un capitol cu pondere
în economia lucrãrii (sunt analizaþi indicii de producþie, valoarea adãugatã,
investiþiile pe plan mondial ºi pe zone). Prin analiza dinamicii fluxurilor, a
principalilor importatori ºi exportatori de textile, îmbrãcãminte, încãlþãminte
s-au desprins principalele tendinþe în comerþul internaþional cu aceste grupe
de produse:
– sub raportul principalelor fluxuri þãrile industrializate vor continua
sã deþinã poziþia de lider în ceea ce priveºte textilele, lor
revenindu-le de pe acum jumãtate din exportul/importul mondial al
acestor produse;
– existenþa unor pãreri controversate în cadrul rundei de negocieri
Uruguay cu privire la modul cum se va putea ajunge la liberalizarea totalã a schimburilor;
– o problemã cu consecinþe largi în comerþul internaþional o
constituie ritmul ºi amploarea trecerii la economia de piaþã a þãrilor
est-europene care va produce modificãri în ierarhia importatorilor
ºi exportatorilor ºi a principalelor fluxuri comerciale.
Partea a II-a a lucrãrii cuprinde studii de caz asupra unor þãri
dezvoltate mari producãtoare/exportatoare, privind modul de organizare a
producþiei lor de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, uzanþe de consum ºi de
comercializare.
În final, pe baza analizei pieþei externe, se desprind o serie de
concluzii vizând restructurarea industriei uºoare româneºti ºi adaptarea
acesteia la cerinþele pieþei mondiale:
– restructurarea industriei uºoare româneºti trebuie sã vizeze nu
numai o retehnologizare, ci ºi o amplã modificare a structurii
organizatorice, a formelor de proprietate;
– retehnologizarea amplã a industriei textile, de confecþii, tricotaje,
pielãrie, încãlþãminte poate fi realizatã – în principal – prin sprijinirea
cu credite a achiziþionãrii din import a utilajelor necesare dar ºi prin
închirierea pe o perioadã de 3-5 ani de utilaje moderne de la marii
producãtori de maºini textile sau de la partenerii tradiþionali;
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– o componentã importantã a programelor de restructurare
industrialã o constituie îmbunãtãþirea calitãþii produselor oferite,
respectarea cerinþelor cuprinse în standardele internaþionale;
– un factor cheie în realizarea cu succes a programelor de
restructurare îl constituie atât utilizarea raþionalã a forþei de muncã
cât ºi necesitatea calificãrii ºi instruirii personalului;
– crearea de întreprinderi particulare ar impulsiona satisfacerea mai
rapidã a cererii de consum, dezvoltarea producþiei de articole de
modã ºi ar asigura o competitivitate realã a producãtorilor.

RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A LEMNULUI
DIN ROMÂNIA. CONTRIBUÞIA LA ORIENTAREA PROCESULUI
DE RESTRUCTURARE A RAMURII PRIN EVIDENÞIEREA
PRINCIPALELOR TENDINÞE PE PIAÞA INTERNAÞIONALÃ
ªI A FACTORILOR DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
INTERNAÞIONALE
Emilia ALDEA (coordonator), Monica BÃLÞATU,
Anca MOLNAR, Dana SEICIU
Principalele aspecte analizate de autori au fost: locul industriei
produselor prelucrate din lemn în economia naþionalã a unor þãri ºi grupe de
þãri, politici de restructurare ºi modernizare în industria europeanã ºi nordamericanã a lemnului, pe grupe de produse, criterii de competitivitate ºi
factori de creºtere ai acesteia, precum ºi unele tendinþe în comerþul
internaþional cu produse lemnoase în perioada 1982-1988.
Partea a II-a cuprinde patru studii de caz referitoare la unele þãri
dezvoltate mari producãtoare ºi exportatoare de mobilã (Franþa, Belgia,
Germania, Italia), privind modul de organizare a producþiei lor de mobilã,
uzanþele de consum ºi reþelele de comercializare.
Din analiza unor tendinþe actuale pe piaþa internaþionalã a mobilei, pe
de-o parte ºi a condiþiilor concrete existente în prezent în industria
româneascã a mobilei pe de altã parte, autorii au încercat sã formuleze
unele concluzii ºi recomandãri utile pentru restructurarea industriei mobilei
în România.
În acest sens, în studiu se relevã poziþia ºi ponderea mobilei în totalul
producþiei româneºti de produse lemnoase, precum ºi în valoarea totalã a
exportului, complexul de factori – obiectivi – care au contribuit la o anumitã
erodare a poziþiei României în schimburile comerciale cu mobilã din ultimii ani.
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Pornind de la constatarea existenþei unor premise favorabile în
industria româneascã a mobilei (tradiþie, bazã bogatã ºi regenerabilã de
materii prime ºi forþã de muncã numeroasã ºi calificatã), în studiu se fac
recomandãri privind necesitatea restructurãrii industriei româneºti a mobilei
care vizeazã: lãrgirea ºi perfecþionarea cadrului juridic care reglementeazã
libera inþiativã în sensul creãrii unui puternic sector particular, atragerea de
capital sub diverse forme, descentralizarea activitãþii productive orientarea
investiþiilor cãtre retehnologizare.

RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI ALIMENTARE ROMÂNEªTI
ªI A SCHIMBURILOR COMERCIALE EXTERNE CU PRODUSELE
ACESTEI RAMURI. CONTRIBUÞIA LA ORIENTAREA PROCESULUI
DE RESTRUCTURARE A RAMURII PRIN EVIDENÞIEREA
PRINCIPALELOR TENDINÞE PE PIAÞA INTERNAÞIONALÃ
ªI A FACTORILOR DE CREªTERE A COMPETITIVITÃÞII
INTERNAÞIONALE
Emilia ALDEA (coordonator),
Cornelia PÃUNESCU, Ileana POPA
Studiul prezintã, în prima parte, tendinþele actuale ºi de perspectivã
pe piaþa industriei alimentare, relevând locul ocupat de aceastã ramurã în
cadrul economiei naþionale. Principalele caracteristici ale dezvoltãrii industriei
alimentare pe plan mondial sunt desprinse din prezentarea comparativã a
urmãtorilor indicatori: dinamica producþiei; repartizarea geograficã pe cele
trei grupãri de þãri – dezvoltate, în curs de dezvoltare ºi cu economie
centralizatã, - ponderea forþei de muncã ocupatã în acest sector; nivelul
salariilor medii; structura industriei prelucrãtoare; structura valorii adãugate.
În ultimii ani, pe piaþa mondialã a industriei alimentare s-au profilat
unele tendinþe specifice gradului de dezvoltare economicã din þãrile
dezvoltate. Aceste tendinþe se referã la concentrarea ºi organizarea
producþiei, modificãri în structura cererii de alimente pe fiecare subramurã în
parte perfecþionarea proceselor tehnologice, rolul ambalajului în desfacerea
produselor. Toate aceste elemente de restructurare au fost posibile prin
acordarea unei importanþe deosebite cercetãrii ºtiinþifice în domeniul
alimentar ºi a alocãrii de fonduri substanþiale acestui scop.
Analiza pieþei mondiale este direcþionatã ºi în sfera comerþului
internaþional cu produse alimentare, prin prezentarea urmãtorilor indicatori:
distribuþia comerþului pe þãri de destinaþie ºi de origine, ritmul mediu anual
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de creºtere a exportului, ponderea produselor alimentare în exportul ºi
importul diferitelor þãri, volumul exportului ºi importului pe locuitor,
principalele segmente de piaþã cu potenþial de absorbþie în viitor.
Pe baza experienþei internaþionale studiul analizeazã situaþia actualã
a industriei alimentare româneºti comparativ cu indicatorii prezentaþi pentru
piaþa mondialã ºi relefeazã posibilitãþile de restructurare a industriei ºi
schimburile comerciale externe precum ºi principalele deficienþe înregistrate.
Principalele concluzii desprinse din analiza tendinþelor manifestate pe
piaþa internaþionalã a produselor alimentare ºi necesare procesului de
restructurare a industriei româneºti sunt:
– producþia alimentarã participã, în medie pe plan mondial, cu peste
10% la producþia industrialã, în timp ce în România procentul este
de cca 9%;
– imprimarea unui ritm de creºtere net superior celui înregistrat pe
ansamblul producþiei industriale, având în vedere cã în ultimile
decenii producþia alimentarã româneascã a avut un ritm de
creºtere de peste 4 ori mai mic decât al producþiei industriei
producþiei globale;
– alinierea industriei româneºti la cerinþele structurale ale pieþei internaþionale necesitã o dotare tehnologicã corespunzãtoare ºi o bazã
de materii prime în cantitate suficientã ºi de calitate superioarã;
– pentru a putea realiza produse la nivelul standardelor internaþionale, problema retehnologizãrii ºi a modernizãrii industriei alimentare
constituie o cerinþã de primã necesitate;
– intensificarea ritmului de înnoire sortimentalã a producþiei
alimentare, cu accent pe creºterea ponderii produselor prelucrate
superior (care în prezent reprezintã 70-80% din totalul vânzãrilor
de alimente din þãrile dezvoltate);
– diversificarea ºi utilizarea sporitã a adaosurilor alimentare, care
contribuie la creºterea calitãþii produselor ºi la prelungirea
termenului de valabilitate;
– asigurarea unui ambalaj adecvat ºi modern care sã asigure
pãstrarea ºi conservarea produsului;
– sporirea competitivitãþii în condiþiile intensificãrii concurenþei pe
piaþa internaþionalã a produselor alimentare.
Partea a doua a studiului este consacratã unui domeniu concret al
industriei alimentare – zahãrului. Analiza se axeazã pe urmãtoarele direcþii:
dinamica producþiei mondiale, ierarhia þãrilor producãtoare, problema
investiþiilor, uzanþele de consum, comerþul internaþional ºi evoluþia preþurilor
mondiale ale zahãrului în ultimii 5 ani ºi factorii de influenþã. Dupã aceastã

105
prezentare se procedeazã la o analizã criticã a situaþiei industriei româneºti
a zahãrului prin evidenþierea deficienþelor ºi nivelului tehnic al procedeelor
utilizate, comparativ cu experienþa þãrilor dezvoltate. În final, se formuleazã
unele recomandãri pentru restructurarea industriei româneºti a zahãrului pe
criterii de eficienþã.
Se desprind, în concluzie, urmãtoarele direcþii de restructurare a
industriei zahãrului din România:
– asigurarea unei materii prime de calitate superioarã, prin promovarea în culturã a acelor soiuri de sfeclã de zahãr care acumuleazã
un procent sporit de zahãr;
– organizarea unui transport rapid al sfeclei de zahãr de la punctele
de recoltare la fabricile prelucrãtoare, având în vedere gradul
ridicat de perisabilitate al acestui produs. De asemenea,
staþionarea îndelungatã a sfeclei duce la creºterea procentului de
impuritãþi, coloraþie intensã ºi la scãderea randamentelor finale;
– dotarea tehnologicã corespunzãtoare a fabricilor de zahãr;
– pregãtirea corespunzãtoare a forþei de muncã, cunoscut fiind cã, în
acest domeniu, ea necesitã un timp mai îndelungat de experienþã
comparativ cu alte ramuri ale industriei alimentare.

POLITICI COMERCIALE ÎN DOMENIUL COMERÞULUI
INTERNAÞIONAL CU PRODUSE AGRICOLE
Dragoº NEGRESCU
Studiul îºi propune o trecere în revistã a principalelor aspecte care
caracterizeazã politicile comerciale promovate în domeniul comerþului
internaþional cu produse agricole.
Este relevatã conexiunea strânsã existentã între politicile agricole
naþionale ºi mãsurile reglementând comerþul exterior cu produse agricole,
acestea din urmã constituind adesea complementul indispensabil
funcþionãrii sistemelor interne de susþinere a agriculturii.
Stimularea exporturilor agricole cunoaºte în prezent o extensiune
deosebitã, fiind destinatã a uºura plasarea în exterior a unei pãrþi importante
din surplusurile acumulate în stocurile guvernamentale sau la producãtori.
Valoarea subvenþiilor la export atinge nivelul foarte ridicat cu deosebire în
þãrile membre ale pieþei comune. Reducerea de preþ pe care o antreneazã
prezenþa masivã pe piaþa internaþionalã a exporturilor subvenþionate nu
stimuleazã însã, în egalã mãsurã cererea, datoritã elasticitãþii reduse
specifice produselor agroalimentare.
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Mãsurile menite sã protejeze piaþa internã de fluxul importului
sunt mult mai rãspândite ºi diversificate.
Taxele vamale sunt de regulã, mai ridicate decât în cazul produselor
manufacturate ºi în plus, o proporþie considerabilã a taxelor vamale aplicabile produselor agricole nu face obiectul consolidãrilor tarifare negociate sub
egida GATT. Sunt prezentate cuantificãri ale impactului protectiv al taxelor
vamale inclusiv în ceea ce priveºte fenomenul de escaladare a nivelului
acestor taxe odatã cu sporirea gradului de prelucrare, ceea ce se traduce
într-o ratã înaltã a protecþiei efective.
Mãsurile netarifare de protecþie sunt utilizate pe o scarã foarte
extinsã, edificatoare în aceastã privinþã fiind estimãrile redate în tabelele
care însoþesc expunerea. Sunt relevate o serie de trãsãturi caracteristice ale
fenomenului protecþionismului netarifar în agriculturã; tendinþa de accentuare a controlului asupra fluxurilor de import; deosebirile, uneori însemnate,
în ceea ce priveºte gradul în care fiecare þarã recurge la aceste mijloace de
protecþie; neuniformitatea gradului de protecþie acordatã diferitelor produse.
Cu privire la mijloacele protective predilect utilizate, sunt prezentate unele
consideraþii referitoare la restricþiile cantitative directe (inclusiv sub forma
limitãrilor voluntare la export, care înregistreazã cea mai susþinutã dinamicã
în prezent), mãsurile privind controlul preþurilor de import, obstacolele
tehnice. Sunt, de asemenea, menþionate efectele particulare, specifice
utilizãrii unui tip sau altul de bariere netarifare.
Partea finalã a studiului este consacratã consecinþelor determinate pe
plan extern de mãsurile de politicã comercialã aplicate de þãrile avansate.
Sunt astfel, avute în vedere probleme legate de: efectul comprimat asupra
preþurilor internaþionale; exacerbarea instabilitãþii preþurilor internaþionale;
frânarea expansiunii schimburilor internaþionale; “tensionarea” climatului
general de desfãºurare a comerþului internaþional. Aspectele asupra cãrora
s-a concentrat studiul prezintã o importanþã aparte, dacã se are în vedere
cã problematica politicilor comerciale agricole este cel mai dificil domeniu al
negocierilor “Rundei Uruguay”, desfãºurate în prezent sub egida GATT.

AGRICULTURA ªI LÃRGIREA RELAÞIILOR ECONOMICE EXTERNE,
INTEGRAREA ÎN ECONOMIA EUROPEANÃ
Virginia CÂMPEANU
Transformãrile fundamentale ce au loc în agricultura României
creeazã premisele unei creºteri accelerate a producþiei agricole care sã
asigure disponibilitãþi suficiente pentru acoperirea necesarului de consum al
populaþiei ºi excedente orientate spre export.
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a) Pe termen scurt (1-3 ani) este necesarã lãrgirea relaþiilor comerciale
cu CEE, debuºeu tradiþional pentru produsele agroalimentare româneºti.
Având în vedere transformãrile ce au loc în prezent în CEE, în vederea
constituirii Pieþei Unice, sunt menþionate grupele de produse ºi produsele ce
ar putea fi livrate în CEE. Dintre acestea menþionãm: legume – proaspete,
congelate, deshidratate; fructe – proaspete – congelate; carne ºi ulei ºi
unele produse din carne; brânzeturi tip telemea; vinuri superioare (roºu ºi
alb) din regiuni delimitate, îmbuteliate; uleiuri vegetale, grãsimi animale.
Toate aceste produse trebuie competitive din punct de vedere al preþului ºi
al calitãþii. În privinþa competitivitãþii preþului, trebuie avut în vedere cã, deºi
în CEE se vor reduce subvenþiile alocate producþiei, va continua subvenþionarea exportului ºi protecþia importului. În vederea ridicãrii nivelului calitativ,
România trebuie sã adopte imediat o politicã de convergenþã spre
standardele solicitate de Piaþa Unicã, întrucât produsele provenind din þãri
terþe trebuie sã îndeplineascã condiþii identice sau echivalente.
România nu trebuie sã-ºi limiteze debuºeurile orientându-se numai
spre CEE. Pe mãsura excedentelor create este necesar sã exporte pe alte
pieþe tradiþionale (inclusiv din estul Europei), mai ales în acele þãri de unde
importãm materii prime – þiþei, gaze º.a.
b) Pe termen mediu, în cazul unei eventuale aderãri a României la
CEE, este necesarã parcurgerea unor etape obligatorii:
– afirmarea în scris a intenþiei de aderare, prin acord de asociere;
– negocierea condiþiilor de aderare dupã acceptarea cererii de cãtre
consiliul ministerial CEE, ºi de cãtre Parlamentul vest-european
(aceastã perioadã poate dura 5-8 ani);
– momentul aderãrii, cu o perioadã de tranziþie (7-10).
Sunt menþionate consecinþele în cazul aderãrii la CEE: acceptarea
politicii comunitare; adoptarea sistemului comun de preþuri agricole, care
garanteazã producãtorilor preþuri minime; asigurarea unei asistenþe
financiare sporite de la bugetul CEE, din Fondul European de Orientare ºi
Garantare; sprijin din bugetul României pentru cercetare ºtiinþificã, servicii
de asistenþã, infrastructurã etc.
Ca rezultat al stimulentelor primite, România va avea posibilitatea
implementãrii în mai mare mãsurã a elementelor de progres tehnic în
agriculturã. Se va stimula, în afara produselor necesare; consumului intern,
producþia unor produse deficitare în CEE: porumb, orz, uleiuri vegetale
ovine-caprine, o datã cu alinierea la standardele calitative ale Pieþii Unice nu
se va mai pune problema competitivitãþii agriculturii româneºti cu cea a
CEE, ci a realizãrii de produse de înaltã calitate, material sãditor calitate
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precum: brânzeturi, vinuri, produse din carne, legume, seminþe de înaltã
calitate, material sãditor pomiviticol.
c) Într-o perspectivã mai îndepãrtatã, în eventualitatea creãrii Casei
Comune Europene posibilitãþile de export al României (în domeniul abordat)
nu se vor îngusta ci dinpotrivã, vor spori. Sunt indicate produsele agroalimentare pentru care va exista o cerere mai mare în cadrul Casei Comune
Europene.

DIRECÞII DE ACÞIUNE PENTRU O INTEGRARE EFICIENTÃ
A ROMÂNIEI ÎN ECONOMIA MONDIALÃ
Radu TITIRCÃ, Florin BONCIU, Anca CONTA
În lucrare se porneºte de la prezentarea principalelor tendinþe ce se
manifestã în economia mondialã. Creºterea rolului comerþului exterior în
dezvoltare economicã, globalizarea producþiei, nuanþarea rolului organismelor
internaþionale cu atribuþii în domeniul comerþului internaþional (pe de o parte,
se extinde sfera de cuprindere a reglementãrilor acestora prin includerea
serviciilor, drepturilor de proprietate intelectualã, iar pe de altã parte, se
manifestã probleme deosebite în domenii precum produsele agricole),
tendinþa de diminuare a intervenþiei statului în economie, accentuarea
fenomenului de regionalizare prin cristalizarea unor zone de polarizare a
activitãþilor economice, modificãri ale raportului de forþe în relaþiile est-vest.
Pe baza acestor considerente se enumerã mãsurile care ar putea
conduce la intensificarea participãrii României la schimburile economice
internaþionale. Prin integrarea în economia mondialã se înþelege tocmai
sporirea ponderii comerþului exterior în PNB, deschiderea economiei cãtre
cooperare internaþionalã la toate nivelurile ºi în toate nivelurile economiei
naþionale. Printre acestea se includ: adoptarea unei legislaþii specifice
economiei de piaþã, adoptarea unor reglementãri comerciale compatibile cu
cele existente pe plan internaþional în domeniul financiar-bancar, standardizãrii, investiþiilor strãine etc.
În lucrare se fac ºi referiri cu privire la mãsurile care trebuie iniþiate
pentru a se asigura asocierea României la Piaþa Comunã precum ºi formele
specifice, nuanþate ºi diferenþiate pe care trebuie sã le îmbrace relaþiile cu
þãrile est-europene în cadrul unui nou CAER sau în eventualitatea renunþãrii
la aceastã organizaþie.
Având în vedere caracteristicile perioadei analizate, cât ºi considerente
istorice ºi geografice, rezultã cã integrarea României în economia mondialã
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presupune în primul rând integrarea în Europa, înþelegând prin aceasta
sporirea participãrii la circuitul economic intra-european.

ROLUL ACTIVITÃÞII DE COMERÞ EXTERIOR
ÎNTR-O ECONOMIE DESCHISÃ
Radu TITIRCÃ, Florin BONCIU
Pornind de la cerinþele perioadei de tranziþie cãtre sistemul economiei
de piaþã se considerã cã activitatea de comerþ exterior constituie unul din
primele domenii care vor fi puse în situaþia de a-ºi derula activitatea în
condiþii noi. Activitatea de comerþ exterior se va schimba atât prin
modificarea factorilor economici implicaþi (trecerea la noi forme de
organizare a activitãþii sub formã de societãþi comerciale, acordarea
dreptului producãtorilor, ca ºi persoanelor fizice abilitate în acest sens de a
efectua operaþii de comerþ exterior) cât ºi prin modificarea legislaþiei care
reglementeazã acest domeniu de activitate.
În acest context, activitatea de comerþ exterior trebuie sã se constituie
în principala sursã de finanþare a programelor de modernizare ºi
retehnologizare, într-un mijloc de accelerare a adaptãrii structurii ºi calitãþii
producþiei la cerinþele actuale existente pe piaþa internaþionalã.
În condiþiile cererii unui nou mecanism de piaþã, ponderea activitãþii
de comerþ exterior în PNB, va trebui sã creascã substanþial. Aceasta va
implica reorientarea economiei cãtre domeniile în care România poate
produce în condiþii de avantaj comparativ eventual prin crearea unor ramuri
sau zone orientate spre export. Datã fiind aceastã cerinþã rezultã cã
activitatea de comerþ exterior va trebui privitã ca o funcþie economicã la
nivelul producãtorilor, ajutându-i în definirea politicii de produs.
Pentru cã activitatea de comerþ exterior sã poatã contribui efectiv la
funcþionarea economiei de piaþã studiul propune în primul rând
demonopolizarea activitãþii de comerþ exterior, apoi o serie de mãsuri ca:
introducerea sistemului armonizat de încadrare a mãrfurilor, utilizarea în
exclusivitate a pârghiilor economice în conceperea politicilor comerciale,
alinierea la procedura de culegere a datelor referitoare la activitatea de
comerþ exterior, precum ºi la modalitãþile de calcul al indicatorilor specifici
aplicate pe plan internaþional.
De asemenea, este necesarã elaborarea unui nou tarif vamal al
României, care sã fie compatibil cu calitatea de parte contractantã la
Acordul General pentru Tarife Vamale ºi Comerþ (GATT).
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ORGANIZAÞII ECONOMICE CU VOCAÞIE MONDIALÃ
ªI REGIONALÃ ªI PARTICIPAREA ROMÂNIEI
LA ACESTE ORGANIZAÞII
Sofia ANDREOIU, Agnes GHIBUÞIU, Dragoº NEGRESCU,
Cãlin VÂLSAN, dr. Costea MUNTEANU
Deschiderea structuralã a economiei româneºti spre exterior ºi
necesitatea adaptãrii la mecanismele de piaþã prevalente în economia
mondialã impun activizarea participãrii României la organizaþiile ºi
organismele economice internaþionale, precum ºi la alte forme multilaterale
de colaborare.
1. În cadrul Acordului General pentru Tarife Vamale ºi Comerþ (GATT) este
necesar sã se urmãreascã trecerea la o politicã activã de volorificare a
drepturilor ºi respectare a obligaþiilor asumate, la conlucrarea în vederea
întãririi sistemului comercial multilateral. În acest sens, trebuie avute în
vedere: alinierea la prevederile GATT ºi practica internaþionalã în materie
de politicã tarifarã; simplificarea ansamblului de instrumente netarifare
utilizate la import (rolul esenþial urmând sã fie judecat de licenþele de
import); asigurarea transparenþei datelor ºi informaþiilor referitoare la
schimburile economice externe.
2. Referitor la Fondul Monetar Internaþional (FMI) ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BIRD), trebuie urmãritã
reconsiderarea fundamentalã a poziþiei României, în sensul valorificãrii
completele a calitãþii acesteia de þarã membrã a instituþiilor financiare
internaþionale respective. Trebuie avut în vedere: mobilizarea de
împrumuturi ºi credite; participarea la licitaþiile internaþionale organizate
de BIRD pentru realizarea unor proiecte de investiþii în þarã ºi strãinãtate;
beneficierea de asistenþã de specialitate oferitã de FMI ºi BIRD pe linia
programelor de ajustãri economice.
3. România va trebui sã participe, ca þara membrã, la programele de
finanþare ºi asistenþã tehnicã ale Bãncii Europene pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare (BERD), în concordanþã cu interesele sale de restructurare
economicã.
4. Este necesarã examinarea posibilitãþii aderãrii României la Societatea
Financiarã Internaþionalã (SFI), care finanþeazã proiecte private în
industria micã, agriculturã ºi servicii.
5. Trebuie urmãritã valorificarea oportunitãþilor de export – import de bunuri
ºi servicii, precum ºi de asistenþã tehnicã, înregistrate ºi promovate în
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special de Organizaþia Naþiunilor Unite pentru dezvoltarea industrialã
(UNIDO) ºi programul Naþiunilor Unite pentru dezvoltare (UNDP).
6. La nivel pan-european ºi, respectiv, balcanic, este necesarã valorificarea
posibilitãþilor de comerþ ºi cooperare derivând din acþiunile ce au rezultat
sau vor rezulta atât din cadrul procesului CSCE, cât ºi în cele ale
reuniunilor privind conlucrarea între þãrile din Balcani.
7. Menþinându-ºi calitatea de membrã a Grupului celor 77, România
urmeazã sã participe, în continuare, la sistemele comerciale multilaterale
existente: Sistemul global de preferinþe comerciale între þãrile în curs de
dezvoltare (SGPC) ºi Protocolul de negocieri comerciale între þãrile în
curs de dezvoltare (Protocolul celor 16).
Implementarea unor reforme comprehensive, orientate cãtre economia
de piaþã, nu poate avea succes numai prin mobilizarea resurselor interne.
Este nevoie, de asemenea, de asistenþã tehnicã ºi financiarã din partea
organizaþiilor internaþionale, a întregii comunitãþi financiare internaþionale,
datoritã naturii radicale ºi profunde a schimbãrilor care vor avea loc.
Poziþia României în acest context trebuie sã aibã la bazã: îmbunãtãþirea relaþiilor cu organizaþiile ºi organismele internaþionale; valorificarea
deplinã a avantajelor care decurg din calitatea de þarã membrã; demararea
demersurilor privind aderarea la acele organizaþii din care nu face parte ºi
care prezintã în perspectivã interes pentru partea românã.

ROLUL MAGHREBULUI ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTÃRII
RELAÞIILOR ECONOMICE EXTERNE ALE ROMÂNIEI
Marcel MOLDOVEANU
Lucrarea evidenþiazã noi cãi ºi modalitãþi viabile de extindere a
relaþiilor comerciale ºi de cooperare dintre România ºi þãrile maghrebiene,
în contextul mutaþiilor economice ºi politice la scarã europeanã; sunt
analizate fenomene complexe cum ar fi: evoluþii ºi tendinþe în dezvoltarea
economiilor, ajustãri structurale ale fluxurilor de schimb ºi orientãri în politica
de promovare a cooperãrii în diferite sectoare ºi ramuri ale economiei;
tendinþe în politicile comerciale de reglementare a importurilor ºi de
promovare a exporturilor; regimul investiþiilor strãine. Sinteza face o
retrospectivã a modalitãþilor de realizare a programelor de dezvoltare în
contextul evoluþiilor conjucturale generate de factori endogeni ºi exogeni.
Sunt reliefate pricipalele realizãri în direcþia procesului de
industrializare (care are drept suport valorificarea unor importante resurse
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minerale ºi agricole), precum ºi limitele ºi insuficienþele inerente, cât ºi noile
orientãri privind revitalizarea sectorului agricol. În acest cadru, sunt
analizate principalele proiecte (construcþie ºi modernizare) în domeniile
industriei extractive ºi prelucrãtoare, industriei energetice ºi infrastructurii,
care urmeazã a fi realizate prin acþiuni de cooperare.
Comerþul exterior al acestor þãri reflectã o evoluþie oscilantã a
volumului schimburilor comerciale, precum ºi unele modificãri în structura ºi
aria geograficã a acestora. Þãrile maghrebiene promoveazã – în general – o
politicã de atragere a investiþiilor strãine, adoptând mãsuri de stimulare a
acestora (garantarea investiþiilor, simplificarea procedurilor administrative
privind transferul de capital). Ele prezintã o bunã capacitate de mobilizare a
resurselor materiale ºi financiare ºi se bucurã de credibilitate pe piaþa
externã a capitalului.
Gradul ridicat al concurenþei pe piaþa Maghrebului incumbã, însã, terþilor o exigenþã sporitã privind calitatea instalaþiilor ºi echipamentelor complexe, calitatea service-ului, respectarea termenelor de livrare ºi de execuþie.

PROCESUL DE INTEGRARE LATINO-AMERICAN.
OBIECTIVE ªI REZULTATE CONCRETE
dr. Rodica Maria RÃDULESCU
Studiul analizeazã obiectivele urmãrite în cadrul procesului de
integrare între þãrile latino-americane, cristalizate treptat în funcþie de condiþiile existente ºi de necesitãþilor apãrute în procesul dezvoltãrii economice
a acestor state, precum ºi rezultatele concrete obþinute, subliniindu-se, în
acelaºi timp, dificultãþile întâmpinate în realizarea obiectivelor stabilite în
procesul colaborãrii regionale.
Marea diversitate a resurselor materiale ºi umane pe care o oferã
America Latinã a creat oportunitãþi pentru promovarea unor diverse forme
de integrare, urmãrind ca obiective crearea de:
– zone de comerþ liber, cum este Asociaþia Latino-Americanã de
Comerþ Liber, care ºi-a propus ca obiectiv eliminarea treptatã a
barierelor tarifare din cadrul comerþului intraregional, fãrã a se
stabili un tarif vamal extern comun ºi fãrã luarea unor mãsuri
referitoare la coordonarea politicilor interne ºi externe;
– pieþe comune (Grupul Andin, Piaþa Comunã din Caraibe, Piaþa
Comunã din America Centralã), care ºi-au propus adoptarea unor
mãsuri comune de politicã economicã ºi comercialã, inclusiv

113
aplicarea unor tarife vamale externe comune, ca ºi armonizarea
unor ramuri economice, sau a unor strategii de dezvoltare;
– acorduri comerciale multilaterale, cum este Asociaþia LatinoAmericanã de integrare (ALADI) cu o structurã organizatoricã
asemãnãtoare cu cea a Acordului General pentru Tarife ºi Comerþ.
În ciuda diversitãþii lor, schemele de integrare ivite pe continentul
latino-american au vizat, ca obiectiv general, accelerarea ritmului de
creºtere economicã a þãrilor participante, prin valorificarea resurselor umane
ºi materiale de care dispune regiunea ºi realizarea unor zone economice
dezvoltate, structurate de o manierã care sã permitã reducerea gradului de
vulnerabilitate faþã de exterior ºi participarea mai intensã la circuitul
economic mondial.
Transpunerea în practicã a obiectivelor procesului de integrare a condus la o serie de realizãri cu efecte pozitive asupra dezvoltãrii economiilor
naþionale ale fiecãrei þãri în parte ºi a zonei în ansamblu. O serie de realizãri
s-au obþinut în direcþia utilizãrii mai eficente a resurselor naturale ale
regiunii, dezvoltãrii unor ramuri economice, armonizãrii politicilor în sfera
relaþiilor comerciale ºi financiare. Ca rezultat al reducerii treptate a taxelor
vamale ºi a diminuãrii sau înlãturãrii obstacolelor netarifare în comerþul
reciproc s-a imprimat o tendinþã de creºtere mai rapidã a schimburilor între
þãrile membre ale diferitelor grupãri, comparativ cu relaþiile comerciale cu
þãrile terþe (deºi acestea continuã sã fie majoritare) paralel cu majorarea
ponderii produselor prelucrate în totalul schimburilor reciproce.
Adâncirea procesului de integrare regionalã a fost însã frânatã de o
serie de factori generaþi fie de imperfecþiunea unor mecanisme proprii, fie de
influenþa unor fenomene ivite pe plan regional sau internaþional.
Dificultãþile apãrute în cadrul unor forme de integrare ºi situaþia creatã
de criza economicã de la începutul anilor 80 au generat necesitatea
perfecþionãrii organismelor de cooperare existente ºi crearea altora noi,
care sã rãspundã mai bine intereselor economice ºi social-politice ale þãrilor
latino-americane.

AMERICA LATINÃ – UN PARTENER VIABIL PENTRU ROMÂNIA
ÎN PERIOADA DE TRANZIÞIE
dr. Rodica Maria RÃDULESCU
Studiul analizeazã necesitatea restructurãrii relaþiilor economice ale
României cu þãrile latino-americane, în contextul schimbãrilor determinate
de trecerea þãrii noastre la o economie de piaþã.
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Promovarea schimburilor comerciale cu þãrile din America Latinã
reprezintã o alternativã viabilã, de aceste state România fiind legatã nu
numai prin vechi tradiþii generate de afinitãþi de origine, culturã, limbã,
idealuri, ci ºi de interese economice specifice. Deºi aflat la mare depãrtare
geograficã, factor invocat adeseori în anii dictaturii ca restricþie în
dezvoltarea schimburilor comerciale, continentul latino-american reprezintã
o vastã zonã cu importante resurse naturale, necesare economiei româneºti
(minereu de fier, þiþei, cãrbune, minereuri neferoase, cafea, soia, piei etc.),
dar ºi cu economii puternice (Brazilia, Mexic, Argentina, Chile, Columbia
etc.), capabile sã genereze o capacitate de absorbþie ridicatã. Pe de altã
parte, produsele semifabricate ºi prelucrate oferite de aceste state, dintre
care unele de înalt nivel tehnologic ºi mai ales strategiile de valorificare la
export ale acestora, constituie premise favorabile pentru promovarea unor
acþiuni comerciale ºi de cooperare.
Analiza criticã a relaþiilor economice dintre România ºi statele Americii
Latine pune în evidenþã faptul cã: în ciuda unor interese comune ºi a unor
condiþii favorabile de dezvoltare, nu corespund potenþialului partenerilor,
fluxurile comerciale fiind caracterizate prin oscilaþii puternice de la un an la
altul ºi de la o þarã la alta, în condiþiile înregistrãrii unor dezechilibre între
export ºi import ºi a unor volume valorice scãzute.
Limitarea schimburilor comerciale, din punctul nostru de vedere, la
importuri de materii prime aproape în exclusivitate; slaba competitivitate a
unora din produsele româneºti oferite la export; absenþa unei reþele proprii
de comercializare; nerecurgerea la credite; lipsa de flexibilitate ºi operativitate
în luarea deciziilor, precum ºi alte neajunsuri de ordin conceptual ºi
organizatoric nu au permis adaptarea comercianþilor români la condiþiile
pieþei latino-americane, piaþã pretenþioasã, pe care se exercitã o puternicã
ºi dificilã concurenþã din punct de vedere al condiþiilor comerciale practicate.
În aceastã situaþie apare ca necesarã elaborarea unei noi strategii de
dezvoltare a schimburilor economice dintre þara noastrã ºi statele din
America Latinã, care sã þinã seama atât de mutaþiile ce se produc în
prezent în economia româneascã, cât ºi de specificul procesului de
dezvoltare economicã de pe continentul latino-american.
În cursul perioadei de tranziþie spre economia de piaþã pe care o
traverseazã România, creºterea rolului instrumentelor de gestiune de naturã
economicã, lãrgirea responsabilitãþii acordate agenþilor economici, crearea
unui cadru favorabil extinderii acþiunilor de cooperare, inclusiv prin crearea
de societãþi mixte în þarã ºi strãinãtate, sunt de naturã sã genereze un grad
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sporit de adaptabilitate la condiþiile specifice pieþei latino-americane,
conducând – în felul acesta – la dinamizarea schimburilor.

ZONA PACIFICULUI ÎN PRAGUL MILENIULUI III
Ancuþa CONTA, Carmen CONSTANTIN
În contextul tendinþelor de multipolarizare ce se manifestã pe plan
internaþional ºi în perspectiva apropiatei treceri în secolul XXI, se multiplicã
tot mai mult abordãrile privind configuraþia economiei mondiale. În acest
sens, se remarcã conturarea bazinului Pacificului drept un nou centru de
gravitaþie al economiei mondiale, ce tinde sã depãºeascã ca importanþã
bazinul Atlanticului.
Ideea deplasãrii centrului de greutate al economiei mondiale din
bazinul Atlanticului în cel al Pacificului este susþinutã atât de evoluþia extrem
de dinamicã a economiilor þãrilor din Pacificul de Vest (Japonia, þãrile
membre ale ASEAN), cât ºi de creºterea importanþei economice a statelor
de pe coasta de vest a SUA (în primul rând California, dar ºi Washington).
În condiþiile în care reaºezarea raporturilor de forþe dintre centrele de
putere din economia mondialã nu se mai desfãºoarã dupã criteriul deþinerii
de resurse naturale, ci în funcþie de rapiditatea cu care se asimileazã
progresul tehnic în producþie, þãrile din bazinul Pacificului, deºi aflate în
stadii diferite ale procesului de industrializare, au dovedit o mare
receptivitate în aceastã direcþie. În plus, faþã de aceastã receptivitate, þãrile
din bazinul Pacificului au dovedit ºi o mare flexibilitate în adoptarea ºi
aplicarea unei strategii de dezvoltare orientate cãtre promovarea
exporturilor, strategie care a necesitat ºi antrenat o liberalizare generalã a
economiei, concretizatã în reducerea nivelului taxelor vamale, eliminarea
barierelor comerciale netarifare, restructurarea industrialã ºi financiarã ºi o
politicã realistã a cursurilor de schimb.
În ceea ce priveºte viitorul, toate þãrile Asiei ºi Pacificului tind sã
adopte o viziune extrem de optimistã cu privire la perspectivele lor de
creºtere. Pentru urmãtorii cinci ani, ele prevãd o creºtere moderatã sau
rapidã a produsului lor naþional brut, situate între 6 ºi 8%. Fiind deja o
superputere economicã Japonia nu se poate numãra printre aceste þãri, dar
ea are posibilitatea sã menþinã, pe parcursul urmãtorilor 10 ani un ritm
mediu de creºtere de peste 4%, nivel relativ ridicat pentru o þarã dezvoltatã.
Este evident cã, Regiunea Pacificului posedã potenþial necesar pentru
a deveni, treptat, o zonã economicã regionalã foarte puternicã. Însã,

116
regionalismul nu poate reprezenta cea mai bunã opþiune pentru aceste þãri,
deoarece el poate favoriza apariþia unor scindãri într-un moment în care
problemele globale ale economiei mondiale se impun a fi soluþionate prin
cooperarea între þãrile lumii.
În condiþiile actuale, când se înregistreazã o dezvoltare accentuatã a
comerþului intraregional, se apreciazã cã intensificarea cooperãrii în aceastã
zonã ar putea contribui la menþinerea performanþelor economice ale regiunii
ºi la limitarea efectelor mãsurilor protecþioniste practicate de þãrile Europei
Occidentale ºi SUA. Materializarea unor proiecte de cooperare considerã
specialiºtii, ar putea transforma regiunea pacificului în “locomotiva”
economiei mondiale.
Procesul intensificãrii relaþiilor economice dintre þãrile zonei Pacificului
a sporit ºi interesul manifestat de acestea pentru identificarea unei forme de
integrare economicã în regiune, în speranþa cã un astfel de aranjament ar
putea sprijini þãrile membre sã reziste mai bine presiunilor exercitate de
existenþa unor blocuri economice regionale.

INCIDENÞA REGIMULUI TARIFAR APLICABIL EXPORTURILOR
ROMÂNEªTI ÎN UNELE ÞÃRI DEZVOLTATE
Radu TITIRCÃ, Florin BONCIU
Lucrarea analizeazã structura exporturilor României în perioada 19861989 în urmãtoarele þãri: SUA, Canada, Japonia, Australia, þãrile membre
ale CEE, Austria, Norvegia, Suedia.
S-au evidenþiat þãrile, produsele ºi cuantumurile aferente acordãrii de
tratament MFN sau SGP exporturilor româneºti.
Din analiza efectuatã a reieºit cã România nu a valorificat decât
parþial avantajele oferite de tratamentul MFN ºi SGP; acest fapt s-a datorat
lipsei unei strategii coerente în domeniul activitãþii de comerþ exterior, care
sã porneascã de la listele de produse pentru care fiecare þarã dezvoltatã
acordã tratament SGP sau MFN ºi sã se urmãreascã canalizarea activitãþii
de export pe aceste produse.
Din analiza efectuatã a reieºit, totodatã, ºi faptul cã exporturile
româneºti au fost afectate într-o mãsurã relativ redusã de regimurile tarifare
ale þãrilor dezvoltate, datoritã structurii acestora.
Astfel, în cazul SUA, deºi în 1989 nu s-a mai aplicat regimul MFN,
pierderile au fost relativ reduse datoritã ponderii ridicate în export a unor
produse la care taxele vamale sunt oricum reduse, sau se acordã scutiri de
taxe vamale (produse petroliere, sticlãrie etc.).
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Studiul se încheie cu recomandarea unei liste de produse, defalcate
pe þãri, care pot fi exportate de România ºi care beneficiazã de o încadrare
tarifarã avantajoasã.

TERÞIARIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEªTI –
O DIRECÞIE FUNDAMENTALÃ A PROCESULUI
DE RESTRUCTURARE ECONOMICÃ
Agnes GHIBUÞIU
Lucrarea îºi propune sã aducã în dezbatere teza potrivit cãreia o
direcþie fundamentalã a procesului de restructurare economicã a þãrii
noastre ar trebui sã o constituie terþiarizarea economiei româneºti, adicã
edificarea unor structuri economice moderne, în baza unei strategii de
dezvoltare economicã axatã în mod precumpãnitor pe dezvoltarea sectorului
terþiar (al serviciilor).
În susþinerea acestei teze lucrarea se bazeazã pe urmãtoarele
argumente:
1. grava rãmânere în urmã a þãrii noastre în privinþa dezvoltãrii sectorului
terþiar – atât sub aspect cantitativ, cât ºi calitativ – în comparaþie cu
þãrile dezvoltate ºi chiar cu celelalte þãri est-europene. Acest fapt
constituie una din cauzele majore ale blocãrii procesului de dezvoltare
ºi modernizare a economiei naþionale ºi actualei crize structurale;
2. construirea unei economii moderne româneºti ºi integrarea sa în
economia mondialã contemporanã, nu mai pot fi concepute astãzi
fãrã conºtientizarea adevãratelor dimensiuni ale serviciilor în
contextul economiei naþionale ºi al economiei mondiale, care vizeazã,
printre altele: a) tendinþa obiectivã de terþiarizare a economiilor
naþionale sub impactul progresului tehnologic contemporan, reflectatã
în preponderenþa sectorului terþiar în cadrul economiilor naþionale din
majoritatea þãrilor lumii (în cazul þãrilor avansate, cãtre care tindem,
ponderea acestora în crearea PIB ºi în ocuparea forþei de muncã
active este de 55-70%); b) rolul strategic al serviciilor în procesul
creºterii ºi dezvoltãrii economice; c) rolul crescând al serviciilor ca
factor determinant al competitivitãþii þãrilor în comerþul internaþional cu
bunuri materiale ºi servicii, ºi ca factor de ajustare a economiilor
naþionale la mutaþiile rapide produse în sfera inovaþiei ºi a progresului
tehnologic; d) rolul în creºtere al serviciilor în relaþiile economice
internaþionale;
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3. dezvoltarea sectorului terþiar condiþioneazã însuºi succesul reformei
economice româneºti în mãsura în care: a) sectorul terþiar este un
potenþial factor de absorbþie a forþei de muncã disponibilizate în
perioada de tranziþie cãtre o economie de piaþã; b) existenþa unei
infrastructuri funcþionale de servicii este o precondiþie decisivã pentru
atragerea capitalului strãin; c) implementarea mecanismelor de piaþã
nu poate avea loc fãrã un volum mare de inputuri de servicii
corespunzãtoare (de ex. servicii financiare de consultanþã, de
contabilitate, de management, de telecomunicaþii ºi informaticã).
Principalele concluzii care se desprind din lucrare pot fi formulate
astfel:
1. dezvoltarea prioritarã a sectorului terþiar rezidã din însãºi nevoia
imperioasã a þãrii noastre la mutaþiile curente în planul evoluþiilor
tehnologice ºi al diviziunii internaþionale a muncii;
2. edificarea unei economii moderne de servicii presupune abandonarea
definitivã a vechiului model al creºterii ºi dezvoltãrii economice, bazat
pe dezvoltarea prioritarã a industriei ºi adoptarea unui nou model,
fundamentat pe: a) o nouã viziune asupra interacþiunilor între
economia internaþionalã ºi economia mondialã, în contextul
accentuãrii tendinþelor de globalizare a acesteia din urmã; b) o nouã
viziune asupra economiei naþionale bazatã pe înþelegerea
interdependenþelor crescânde între diferitele activitãþi economice, sub
impactul progresului tehnologic; c) înþelegerea rolului cheie deþinut de
servicii în asigurarea acestor interdependeþe ca ºi în funcþionarea
eficientã a întregii economii naþionale;
3. starea de subdezvoltare a serviciilor în România face necesarã promovarea unei politici conºtiente de dezvoltare a sectorului terþiar.
O asemenea politicã ar trebui sã cuprindã urmãtoarele elemente principale: a) abandonarea la nivelul factorilor de decizie a concepþiilor
vetuste conform cãrora serviciile ar fi neproductive ºi necreatoare de
valoare; b) reaºezarea relaþiilor intersectoriale în baza noii viziuni a
sistemelor de producþie integrate; restructurarea industriei în direcþia
dezvoltãrii unor structuri productive legate de tehnologiile de vârf,
electronicã, informaticã, tehnicã de calcul, telecomunicaþii, în vederea
stimulãrii apariþiei noilor tipuri de servicii cu conþinut ridicat de
tehnologie; c) schimbarea radicalã a politicii de alocare a resurselor în
sensul creºterii substanþiale a investiþiilor statului alocate dezvoltãrii
sectorului terþiar, concomitent cu crearea unui cadru stimulativ pentru
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atragerea capitalului privat înclusiv cel strãin d) reconsiderarea
radicalã a politicii comerciale a României în sfera comerþului cu
servicii, în sensul abandonãrii politicii protecþioniste de “cocoloºire” a
sectorului naþional de servicii ºi al expunerii acestuia concurenþei
strãine, printr-o largã deschidere a pieþei româneºti de servicii
fluxurilor ºi, respectiv furnizorilor strãini de servicii. Liberalizarea
comerþului cu servicii este revendicatã atât de nevoia urgentã a
achiziþionãrii unor servicii necesare înfãptuirii reformei economice cât
– mai ales – de nevoia de a consolida capacitatea generatoare de
exporturi pe termen lung a sectorului românesc de servicii.

ROMÂNIA: ECONOMIA DE PIAÞÃ ªI SOCIETATEA
INFORMATIZATÃ – FACTORI FAVORIZANÞI ªI INCONVENIENÞE
Nicolae IDU
Plasarea economiei româneºti pe bazele principiilor economiei de
piaþã implicã un proces complex de ajustare a structurilor naþionale,
economice ºi sociale, la realitãþile obiective din economia mondialã potrivit
sintagmei cã, interfaþa dintre entitãþile economice este reprezentatã de
competitivitate. În ultimul timp, acest concept a fost asociat cu inovaþia ºi
tehnologia, ca elemente majore care-l determinã: inovaþia tehnologicã a
devenit un factor determinant al competitivitãþii.
România are importante avantaje comparative în implementarea celor
douã procese: modificarea fundamentalã a sistemului economico-social,
forþã de muncã înalt calificatã ºi ieftinã.
Principalul inconvenient constã în lipsa unei infrastructuri informaþionale.
Prin prisma unei gândiri de tip tehnocratic ºi a caracteristicilor
specifice tehnologiilor avansate, cum este cazul informaticii, la formularea
unei strategii pentru dezvoltarea informaticii trebuie luate în considerare o
serie de elemente.
1. Conceptele informaticii, care fundamenteazã dezvoltarea sa prezentã
ºi viitoare, vor fi recunoscute explicit ºi încorporate în strategia
economico-socialã naþionalã, industria informaticã va ocupa în
aceastã perspectivã, un loc central în cadrul complexului industrial.
2. O prognozã pe termen mediu ºi lung este vitalã pentru alocarea
raþionalã a resurselor, având în vedere modificãrile accelerate din
domeniul informaticii, pentru a dezvolta ºi valorifica posibile avantaje
pe termen lung.
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3. Dezvoltarea unei politici naþionale în domeniul tehnologiilor avansate
necesitã un consens social ºi dezvoltarea unui cadru instituþional
adecvat, pentru a dobândi consistenþã ºi a justifica investiþiile pe
termen lung.
4. Dezvoltarea capacitãþii tehnologice se referã la existenþa unor resurse
umane ºi materiale, capabile sã achiziþioneze ºi sã perfecþioneze
tehnologiile.
5. Capacitatea de inovaþie este asimilatã cu un proces complex de
dezvoltare, producþie ºi marketing pentru noi produse, procese ºi
servicii.
6. Politica comercialã naþionalã va trebui sã reprezinte un important suport
al strategiei, cu menþinerea în atenþie a implicaþiilor ei pe termen lung.

ATRAGEREA DE CAPITAL STRÃIN ÎN ROMÂNIA
PRIN ZONELE LIBERE INDUSTRIALE
Mihaela MIRON
1. Experienþa internaþionalã evidenþiazã avantajul atragerii de capital
strãin prin crearea de zone libere (z.l.) industriale, comparativ cu dificultãþile
legate de atragerea de capital strãin la nivelul economiei naþionale luate ca
întreg. Se apreciazã însã cã, zona liberã este bine sã fie consideratã încã
din faza de proiectare ca o formulã tranzitorie ºi complementarã altor forme
ºi proiecte de dezvoltare industrialã, ºi nu ca scop în sine. Iatã de altfel,
unele dintre motivaþiile prezentate în lucrare:
a) rareori evolueazã conform unui plan iniþial; imprevizibilitatea în
funcþionarea z.l. tinde sã fie mai mare decât în cazul proiectelor de
dezvoltare industrialã convenþionalã;
b) realizarea necesarã de legãturi ale z.l. cu economia gazdã, în
sensul contribuþiei la eficientizarea acesteia, este complexã,
dificilã, - z.l. manifestând adesea caracterul de enclavã de
superioritate tehnologicã pe teritoriul economiei naþionale;
c) necesitatea investirii în prealabil de cãtre þara gazdã de valori
apreciabile în valutã ºi, deci, preluarea practic de cãtre aceasta a
riscului nefuncþionãrii eficiente;
d) venitul în valutã al þãrii gazdã este foarte mult afectat de diverse
cheltuieli;
e) mobilitatea firmelor strãine de la o zonã la alta, datoritã riscului
redus în implicarea acestora în z.l. ºi concurenþei între þãri privind
atragerea de investitori strãini în zonele lor.
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2. În partea a doua a lucrãrii se relateazã avantajele ºi obstacolele
potenþiale în înfiinþarea z.l. în România, având în vedere fazã sa actualã de
dezvoltare, precum ºi propuneri de soluþii privind creºterea rolului z.l.
româneºti în atragerea capitalului strãin.
Avantajele pe care le poate avea crearea de z.l. în þara noastrã derivã
din: 1/ modernizarea anumitor teritorii într-un timp relativ scurt, cu efect de
propagare în întreaga economie naþionalã, pe termen lung; 2/ creºterea
exportului românesc ºi obþinerea de devize; 3/ ocuparea forþei de muncã ºi
creºterea nivelului ei de calificare; 4/ experimentarea în z.l. de instrumente
de politicã economicã; 5/ facilitarea tranziþiei de la economia autarhicã la
economia deschisã ºi integrarea economiei româneºti în economia mondialã.
Influxul de capital strãin sub forma investiþiilor în z.l. ar întâmpina
obstacolele legate de:
a) incertitudinea în evoluþia economiei; aceasta ar putea determina în
timpul funcþionãrii z.l. un decalaj de ritm între dezvoltarea zonei ºi
dezvoltarea economiei naþionale, cu implicaþii asupra sistemului
preferenþial acordat iniþial investitorilor strãini, sistem de mare
importanþã pentru stabilitatea zonei;
b) lipsa convertibilitãþii monedei româneºti;
c) dependenþa stabilitãþii zonei de inputuri din import ºi de un sistem
de salarii la niveluri joase.
Soluþiile de contracarare a acestor dezavantaje analizate în lucrare se
referã, în principal, la selecþionarea mãrfurilor ºi industriilor ce urmeazã sã
facã obiectul activitãþii z.l.: un marketing eficient; proiectarea z.l. prin
reglare; stimulentele fiscale ºi financiare oferite investitorilor strãini;
existenþa mai multor scenarii de funcþionare a z.l. în faza de proiect.
3. În partea a treia a lucrãrii se analizeazã situaþia în care ar apãrea în
România mai multe zone libere, concomitent. În final, se propune, cu
argument, finalizarea proiectului de înfiinþare a z.l. Agigea-Sud.
Se evidenþiazã faptul cã, succesul în atragerea de capital strãin în
România prin intermediul z.l. industriale depinde major în momentul de faþã
de gradul de certitudine ºi de amplasare a elementelor de piaþã pe care lear garanta funcþionarea aparatului economic, þinând cont de faptul cã, în
perspectiva investiþiilor, instabilitatea situaþiei economice pe termen mediu
poate face inoperantã legislaþia actualã.

INSTITUTUL DE PROGNOZÃ ECONOMICÃ

MODALITÃÞI DE REGLARE A PROCESELOR SPECIFICE
PIEÞEI BUNURILOR ªI SERVICIILOR
Ana-Maria CIUMARA (coordonator), dr. Victor STOICA,
Mioara IORDAN, Georgiana TOMESCU
Studiul porneºte de la aprecierea cã, starea ºi evoluþia pieþei bunurilor
ºi serviciilor sunt hotãrâtoare pentru conþinutul, respectiv mersul reformei,
motiv pentru care trebuie sã li se acorde întreaga atenþie.
Semnalarea principalelor curente în cercetarea economiei de piaþã
stã la baza lãmuririi prealabile a conþinutului ºi funcþiilor pieþei economice ºi
constituie cadrul teoretic în care se fac unele precizãri cu privire la
conceptul, sfera ºi categoriile specifice pieþei bunurilor ºi serviciilor, ca bazã
pentru o analizã concretã. Aceastã analizã este întreprinsã într-un capitol
referitor la starea actualã a cererii ºi ofertei de bunuri de consum ºi servicii
pentru populaþie, în care penuria, relevatã drept caracteristica esenþialã a
economiei româneºti este evaluatã nu pe sortimente ºi tipuri precizate de
mãrfuri ºi servicii, ci pe clase mari, agregate, corespunzãtoare unor
categorii de trebuinþã. În lipsa unor informaþii pertinente asupra cererii din
România, pentru aproximarea rãmânerii în urmã din þara noastrã în acest
domeniu, s-a luat ca reper nivelul mediu european al consumului.
Starea actualã a pieþei bunurilor ºi serviciilor se datoreazã disfuncþiilor
ei majore, analizele axându-se pe monopolul public ºi al producãtorilor, care
au sufocat economia. Se subliniazã cã economia de monopol, ilustratã cu
date statistice, trebuie demonopolizatã ºi se propun mãsuri în acest scop. În
limita informaþiilor disponibile sunt formulate aprecieri cu privire la rolul
sectorului privat nou creat în economie - sub influenþa mentalitãþii
antreprenoriale ºi a permisivitãþii mediului social-economic la libera iniþiativã
- în dezvoltarea pieþei bunurilor ºi serviciilor.
Ultimul capitol al lucrãrii este consacrat posibilitãþilor ºi instrumentelor
de reglare indirectã a pieþei bunurilor ºi serviciilor în condiþiile tranziþiei la
economia de piaþã. Stoparea agravãrii în continuare a decalajului cerereofertã ºi eliminarea acestuia fac necesarã restrângerea treptatã a acþiunii
instrumentelor directe de reglare ºi înlocuirea lor, în cea mai mare mãsurã,
cu instrumente de influenþare indirectã a activitãþilor economice.
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Se ajunge la concluzia cã starea pieþei bunurilor ºi serviciilor este mult
mai gravã decât o evidenþiazã datele statistice pe baza cãrora s-au efectuat
analizele, întrucât în mãsurarea decalajului real dintre cerere ºi ofertã cu
greu pot fi implicate aspectele calitative. De fapt, în orientarea imediatã a
ofertei, problema esenþialã este satisfacerea unor necesitãþi primare
(obiective) ale populaþiei. Între impedimente se enumerã ºi interpretarea
juridicã a concurenþei din unele acte normative ce caracterizeazã ºi admite,
în fond, starea de monopol imperfect sau de oligopol, a cãrei perpetuare ar
putea întârzia succesul reformei.
Având în vedere nivelul de trai scãzut al populaþiei României, în
lucrare se evidenþiazã consecinþele negative pe care ar trebuie sã le suporte
cercuri largi de consumatori, dacã vechile instrumente de reglare ºi-ar
înceta funcþionarea brusc, înainte ca noile instrumente - adecvate pieþei - sã
fie create ºi sã acþioneze corespunzãtor.

FUNCÞIILE PIEÞEI FORÞEI DE MUNCÃ. MECANISMELE
DE ASIGURARE A OCUPÃRII FORÞEI DE MUNCÃ
ªI DE ORIENTARE PROFESIONALÃ ACESTEIA
Maria SCARLAT, Mihaela IONESCU, Dorin JULA
Pornind de la caracterizarea stãrii actuale în domeniul ocupãrii,
precum ºi de la analiza unor situaþii care pot sã aparã în procesul de trecere
la economia de piaþã prin implementarea reformei economice, în lucrarea
sunt abordate unele probleme ale atenuãrii dezechilibrelor existente pe
piaþa muncii ºi ale prevenirii distorsiunilor previzibile în viitorul apropiat
(1991-1992).
Din ansamblul factorilor care influenþeazã cererea ºi oferta de locuri
de muncã, pentru analiza propusã au fost reþinuþi: ritmul creºterii
economice, dinamica investiþiilor, productivitatea muncii, progresul tehnic
(retehnologizarea), condiþiile de muncã ºi angajare, costul salarial,
mobilitatea profesionalã ºi geograficã.
Susþinându-se necesitatea creãrii unui cadru general de rezolvare a
problemelor care pot sã aparã pe piaþa muncii, se propune realizarea ºi apoi
utilizarea unui sistem informativ de orientare a cererii ºi ofertei de locuri de
muncã, având ca punct de pornire structura actualelor oficii specializate în
plasarea forþei de muncã.
Sunt abordate, de asemenea, unele mãsuri de stimulare a mobilitãþii
profesionale ºi teritoriale a forþei de muncã, evidenþiindu-se cerinþa adoptãrii
unui sistem legislativ ºi organizatoric necesar pe de-o parte facilitãrii
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fenomenului respectiv, iar pe de altã parte, menþinerii ºi creãrii de noi locuri
de muncã.
O altã problemã analizatã în lucrare se referã la reglementãrile privind
durata muncii. Sunt abordate aspecte privind durata vieþii active
(consecinþele economice ºi sociale ale prepensionãrii ºi întârzierii intrãrii în
activitate prin prelungirea ºcolarizãrii), durata sãptãmânii de lucru, munca cu
timpul parþial, regimul orelor suplimentare, cumulul de funcþii.
În completarea setului de mãsuri preconizate, încadrate în ansamblul
reglementãrilor componente ale unei politici active în domeniul prevenirii ºi
atenuãrii dezechilibrelor pe piaþa muncii, este prezentat un sistem de
asigurare a protecþiei persoanelor aflate în ºomaj (durata ºi nivelul
alocaþiilor, sursele de finanþare).
Lucrarea are la bazã studiul efectuat în prima parte a anului cu privire
la cadrul conceptual, teoriile ºi funcþiile pieþei forþei de muncã, precum ºi la
experienþa din þãrile cu economie de piaþã în ceea ce priveºte mecanismele
de asigurare a ocupãrii ºi de orientare profesionalã a forþei de muncã.
În urma cercetãrii întreprinse s-a ajuns la concluzia cã, pregãtirea
condiþiilor esenþiale necesare rezolvãrii unor aspecte ºi fenomene negative
ce pot sã aparã pe piaþa muncii este posibilã ºi necesarã (înainte ca
acestea sã ia amploare) atât pentru atenuarea dezechilibrelor, ale cãror
dimensiuni ºi consecinþe sunt dificil de estimat, cât ºi pentru reducerea
efortului cerut în vederea reconversiei profesionale ºi a protecþiei sociale a
ºomerilor.

SCENARII MACROECONOMICE PRIVIND REALIZAREA
ÎN ROMÂNIA, LA INDICATORII DE BAZÃ A UNUI STANDARD
DE VIAÞÃ COMPARABIL CU CEL MEDIU EUROPEAN
Marin COMªA, Ionel DESMIREANU (coordonatori),
Ionel FLORESCU, Mãdãlina DOGARU, Carmen PÃUNA
Scenariile privind dezvoltarea economicã urmãresc determinarea
evoluþiei principalilor indicatori macroeconomici, corespunzãtori cerinþelor
realizãrii în perspectivã a unui standard de viaþã comparabil cu cel mediu
european actual.
În prima parte a lucrãrii, prin luarea în considerare a datelor disponibile
pentru un numãr de 19 þãri europene (Franþa, Anglia, R.F. Germania, Belgia,
Olanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Grecia, Italia, Portugalia,
Spania, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, R.D. Germanã, URSS),
s-a determinat nivelul mediu european al consumului pe locuitor la
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principalele produse alimentare ºi nealimentare, nivelul înzestrãrii cu bunuri
de folosinþã îndelungatã ºi s-au analizat indicatorii sociali ºi cei referitori la
condiþiile de muncã.
Pornind de la aceste niveluri ºi þinând seama de situaþia actualã precum ºi de tradiþiile din þara noastrã, s-a determinat mãrimea fondului de consum pe locuitor (în lei ºi dolari), corespunzãtor consumurilor medii europene.
În continuare, cu ajutorul unui model monosectorial, s-au estimat
alternative de evoluþie a indicatorilor: produs intern brut, acumulare brutã,
soldul export-import, creditele ºi datoria externã, în condiþiile simulãrii unor
eficinþe ºi rate ale acumulãrii brute. În determinarea resurselor necesare
pentru consum ºi acumulare s-au luat în considerare atragerea de capital
strãin ºi, în completare, de credite externe.
Variantele elaborate se diferenþiazã între ele în primul rând, prin anul
final în care se prevede atingerea consumului mediu european pe locuitor;
în prima variantã realizarea obiectivului este prevãzutã pentru anul 1995, iar
în ultima variantã în anul 2000. Evoluþia diferitã a consumului final – total în
variantele menþionate, are implicaþii – în condiþiile estimãrilor rezultate
pentru produsul intern brut – în special asupra datoriei externe. Pentru fiecare variantã s-a determinat ºi evoluþia produsului intern brut pe o persoanã
activã ºi consumul de energie primarã la un milion lei/ produs intern brut.
La elaborarea celor opt variante din prima parte a anului, utilizate de
Comisia Guvernamentalã pentru elaborarea programului de tranziþie la economia de piaþã în România, Institutul de Prognozã Economicã a colaborat
cu specialiºtii Comisiei Naþionale pentru Statisticã, fostul Minister al
Economiei Naþionale, Ministerul Finanþelor, Institutul de Economie Naþionalã
ºi Institutul de Cercetare a Relaþiilor Interramuri ºi a Structurilor Industriale.
Þinând seama de tendinþele noi înregistrate în acest an în dezvoltarea
economicã ºi socialã, cele ºase variante elaborate în a doua jumãtate a
anului oferã specialiºtilor noi alternativã ale evoluþiei indicatorilor macroeconomici, în vederea aprofundãrii studiilor referitoare la orientarea viitoare a
economiei româneºti.

PROBLEME METODOLOGICE ALE ELABORÃRII PLANURILOR
ECONOMIEI NAÞIONALE
Francisc SZABO (coordonator), Ionel DESMIREANU, Roxana IFTIMIE,
Valentina BUXAR, Julieta CALIÞOIU, Lucreþia ALEXANDRU,
Valeria POP, Aurel VLÃDUCU, George GHIGEANU
Lucrarea debuteazã cu o analizã a principalelor cauze care au
determinat eºecul planificãrii supracentralizatã din þara noastrã ºi cu
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încercarea de a defini concepþia unui tip nou de planificare preponderent
indicativã, cu orientare socialã. Totodatã, se caracterizeazã succint rolul,
obiectivele ºi funcþiile de bazã ale planificãrii în condiþiile trecerii României la
economia de piaþã.
Pornind de la analiza experienþei þãrilor occidentale dezvoltate ºi a
condiþiilor economice, sociale ºi politice existente în România sunt
examinate principalele categorii de lucrãri care definesc conceptul de
activitate de planificare ºi documentele în care aceasta se concretizeazã
(prognoze, programe prioritare ºi planuri propriu-zise), sunt de asemenea,
caracterizate mai multe variante (modele) de planificare indicativã,
diferenþiate în funcþie de natura obiectivelor pe care le conþin, precum ºi de
orizonturile lor temporale.
Apreciind cã în condiþiile autenticei economii de piaþã planificarea se
va polariza, în esenþã, pe douã niveluri – al unitãþilor economice ºi al
ansamblului economiei – dupã o scurtã prezentare a conþinutului activitãþii
de planificare la primul nivel, autorii insistã mai mult asupra conþinutului
activitãþii ce ar urma sã fie desfãºuratã pentru întocmirea planurilor
economiei naþionale.
Un spaþiu relativ larg este afectat analizei sistemului de instrumente
care ar putea fi avut în vedere de organele administraþiei de stat (centrale ºi
locale), pentru influenþarea, ex-ante, a comportamentului agenþilor
economici, a deciziilor de plan pe care aceºtia le adoptã, în scopul realizãrii
obiectivelor planului economiei naþionale. În acest sens, sunt prezentate
mecanismele posibile de utilizare a acestor instrumente în raport de
specificul obiectivelor tipice de plan, descrierii acestora fiindu-i rezervat un
capitol al lucrãrii ºi o anexã cu exemple de cazuri.
Ultimul capitol a fost consacrat mecanismelor de stabilire ºi de
convenire, la nivel naþional, a obiectivelor de dezvoltare economicã ºi
socialã a þãrii în procesul elaborãrii planurilor economiei naþionale.
Principala concluzie care s-a desprins din analizele efectuate se
referã la faptul cã, planificarea indicativã macroeconomicã va trebui sã
devinã una din formele importante de intervenþie a statului în economie,
întrucât numai planul este în mãsurã sã ofere informaþiile necesare pentru
înscrierea deciziilor curente într-o viziune coerentã de perspectivã.
Planificarea este chematã sã sprijine funcþionarea normalã a mecanismelor
pieþei, sã le completeze armonios cu deosebire în sectorul social-cultural
(neconcurenþial). S-a propus utilizarea în România – dupã trecerea la
economia modernã de piaþã a urmãtorului sistem al lucrãrilor
(documentelor) de plan: prognoze pe termen lung, programe prioritare cu
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diferite orizonturi temporale ºi planuri pe termen mediu (3-5 ani). S-a propus
pãstrarea, în perioada de tranziþie, a practicii de întocmire a unor planuri
(programe) anuale (conþinând ºi unele obiective ferme) ele reprezentând
concretizarea anualã cifricã a politicilor economice ºi sociale ale Guvernului
României. Lucrarea se bazeazã în bunã mãsurã pe studiul documentar
întocmit în sem. I 1990 “Concepþii pe plan mondial privind planificarea
economicã”, precum ºi pe informaþiile suplimentare culese în sem. II 1990.

PRINCIPALELE COORDONATE ALE POLITICII REGIONALE
ÎN CONDIÞIILE ECONOMIEI ROMÂNEªTI
Narcisa-Adela NICA, Pompilia LUPU, Gabriela FRENÞ,
Peria SIMION, ªerban EPURE, Ileana DUMITRESCU,
Vasile UIFÃLEAN, Ioana MUNTEANU
Scopul lucrãrii l-a constituit evidenþierea unor aspecte ale concepþiei
politicii regionale în economia de piaþã ºi particularitãþile aplicãrii ei în
condiþiile economiei româneºti. Au fost abordate douã grupe de probleme,
concretizate în douã capitole distincte: “conþinutul, obiectivele ºi cãile de
realizare a politicii regionale. Locul planificãrii regionale în politica regionalã”
ºi “aspecte teoretice ºi practice privind structurarea teritoriului naþional
pentru cerinþele politicii regionale”.
În primul capitol este tratatã relaþia dintre politica regionalã ºi politica
naþionalã, argumentându-se posibilitatea practicãrii unei politici regionale
adecvate procesului reformator din þara noastrã. Se analizeazã, de
asemenea, ºi relaþia dintre politica regionalã ºi planificarea regionalã,
abordându-se atât conþinutul activitãþii de planificare la nivelul unei unitãþi
administrativ-teritoriale, cât ºi rolul acþiunilor de politicã regionalã în
soluþionarea unor probleme ce se manifestã în spaþii ce nu coincid cu
delimitãrile administrative. În acest context, se formuleazã unele consideraþii
privind caracteristicile planului ºi programelor de acþiune regionalã în
condiþiile economiei de piaþã.
În cel de-al doilea capitol sunt prezentate principalele categorii
referitoare la structurarea teritoriului naþional pe criterii de ordin economicosocial, cuprinse într-o serie de teorii ºi concepþii, considerate importante
puncte de referinþã pentru problematica abordatã. Totodatã, se face o
sintezã a criteriilor ºi modalitãþilor utilizate în alte þãri pentru structurarea
economicã a teritoriului, mergând de la identificarea “zonelor-problemã”
pânã la regionalizarea întregului teritoriu. Problematica structurãrii
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teritoriului României pentru cerinþele politicii ºi planificãrii regionale este
abordatã în contextul succesiunii diferitelor tipuri de organizare
administrativ-teritorialã ºi a unor studii de regionalizare a þãrii formându-se
ideea unei posibile delimitãri spaþiale – cadru de acþiune a politicii regionale.
Acest studiu valorificã informaþiile referitoare la experienþa unor þãri
europene în domeniul politicii ºi planificãrii regionale, informaþii sintetizate în
lucrarea efectuatã în prima parte a anului 1990.
Faptul cã atât conþinutul cât ºi cãile de acþiune a politicii regionale
trebuie sã fie adecvate obiectivelor strategice ale fiecãrei perioade, în studiu
se apreciazã cã, în perioada de tranziþie la economia de piaþã este oportun
ca politicã regionalã sã se realizeze, în principal, pe spaþii delimitate
administrativ-teritorial, practicându-se o planificare de tip stimulativ; în
momentul în care condiþiile economice devin favorabile, se vor putea
intensifica preocupãrile de identificare ºi soluþionare a disfuncþionalitãþilor cu
arii de manifestare care depãºesc graniþele unitãþilor administrativ-teritoriale
ºi, în mod corespunzãtor, se vor diversifica modalitãþile de acþiune în politica
regionalã. Toate aceste aspecte vor trebui sã constituie în continuare obiect
al unor cercetãri care sã permitã noi clarificãri de ordin conceptual ºi practic
din sfera politicii regionale.

TENDINÞE ALE DEZVOLTÃRII ECONOMIEI MONDIALE
REZULTATE DIN PROGNOZELE ELABORATE DE DIFERITE ÞÃRI,
PRECUM ªI DE ORGANISMELE INTERNAÞIONALE
Marin COMªA (coordonator), Mãdãlina DOGARU,
Ionel FLORESCU, Ionel DUMITRU, Paraschiva SUICÃ-NEAGU
Scopul principal al lucrãrii îl constituie identificarea tendinþelor dezvoltãrii economiei mondiale ºi a diferitelor zone economice ºi geografice ºi
punerea la dispoziþia specialiºtilor a prognozelor elaborate de diferite
organisme internaþionale. Prima parte a lucrãrii este bazatã pe lucrarea
“Perspectiva economicã generalã pânã în anul 2000” elaboratã de comisia
economicã pentru Europa a ONU, lucrare publicatã în anul 1988.
Evaluãrile cuprinse în studiu s-au fãcut cu ajutorul unui sistem de
modele explorative de simulare, conþinând ºase modele macroeconomice
regionale, legate între ele printr-un model al comerþului mondial. Cu ajutorul
acestui model au fost simulate douã scenarii:
– un scenariu de bazã care extrapoleazã, în mare mãsurã, tendinþele
înregistrate în perioada 1973-1985, constituind cadrul de referinþã;
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– un scenariu cu creºtere mai puternicã în primul rând a produsului
intern brut ºi a produsului material net.
Cele mai complete informaþii sunt referitoare la þãrile regiunii CEE,
pentru celelalte þãri datele referindu-se la principalii indicatori care apar în
proiecþiile altor organizaþii internaþionale.
Având în vedere cã datele cuprinse în material au fost rezultatul
estimãrilor efectuate înaintea modificãrilor de ordin politic ºi economic dintro serie de þãri europene, apreciem cã informaþiile nu îºi mai menþin în
totalitate valabilitatea.
Partea a doua se bazeazã pe lucrarea “perspectiva socioeconomicã
generalã a economiei mondiale pânã în anul 2000”, elaboratã de
Departamentul pentru Probleme Economice ºi Sociale Internaþionale al
ONU publicatã în anul 1990. Datele din acest studiu sunt mai detaliate
decât cele din prima lucrare, o atenþie deosebitã fiind acordatã zonei þãrilor
în curs de dezvoltare.
În ambele lucrãri se face o analizã amãnunþitã a dezvoltãrii economiei
mondiale ºi principalelor zone în perioada 1965-1985.
Având în vedere necesitatea încadrãrii economiei româneºti în
orientarea economicã europeanã actualã ºi a participãrii crescânde la
schimburile mondiale, datele ºi informaþiile din lucrare sunt utile specialiºtilor
pentru stabilirea tendinþelor dezvoltãrii viitoare a þãrii noastre.

INSTITUTUL DE FINANÞE, PREÞURI
ªI PROBLEME VALUTARE
RESTRUCTURAREA SISTEMULUI DE PREÞURI ÎN PERIOADA DE
TRANZIÞIE SPRE ECONOMIA DE PIAÞÃ
Constantin MARIN (coordonator)
Lucrarea porneºte de la necesitatea sincronizãrii preþurilor ºi a
sistemului de preþuri cu celelalte componente ale mecanismului economic în
procesul tranziþiei spre economia de piaþã.
Analiza întreprinsã se structureazã într-un plan de abordare care
include: un diagnostic al stãrii actuale a economiei ºi a sistemului de preþuri,
problemele ridicate de redimensionarea preconizatã a parametrilor
funcþionali ai economiei la nivel global ºi în domeniul evoluþiei preþurilor;
necesitatea creãrii unui mediu concurenþial consistent (modalitãþi de
demontare a monopolului producãtorului, restructurarea raportului de forþe
din economie, autonomizarea producãtorilor); necesitatea ºi premisele
relansãrii producþiei ºi, în final, reperele ºi strategiile de liberalizare a
preþurilor, scenariile previzibile ale evoluþiei economiei în condiþiile aplicãrii
fiecãreia din strategiile posibile. Trecerea de la o economie rigidã,
cvasientropicã, la o economie liberã nu este numai o problemã tehnicã de
calcul, ci ºi una socialã, în care o acþiune genereazã reacþii multiple de
multe ori divergente, într-un proces complex de restructurare a intereselor.
Opþiunea pentru una din strategiile de liberalizare trebuie sã þinã seama de
necesitatea conectãrii convergente la obiectivele procesului de ansamblu al
tranziþiei ºi de exigenþele unei soluþii constructive (acceptabilã social) în
condiþiile concrete ale perioadei date.
Funcþionarea în parametrii normali (oscilaþii de micã amplitudine) a
preþurilor, rezultã din conjugarea politicii privind nivelul ºi modalitãþile de
formare a preþurilor cu acþiunile vizând formarea ºi consolidarea mediului
concurenþial. Trebuie avute în vedere diferenþele naturale de vitezã ºi ritm
ale dinamicii componentelor structurale implicate în acest proces ºi acþiunile
necesare de compensare a acestora.
În condiþiile actuale (deteriorarea raportului cost/preþuri, exces de
cerere, starea de subconsum), promovarea oricãrei strategii de liberalizare
a preþurilor va determina o creºtere bruscã a preþurilor. Atenuarea acesteia
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ºi limitarea celorlalte consecinþe (blocarea fluxurilor economice, creºterea
ºomajului, scãderea volumului ºi ritmului investiþiilor, reducerea consumului
individual) comportã asigurarea volumului necesar de resurse ºi rezultate
imediate în procesul de stabilizare ºi relansare a producþiei. Deºi procesul în
ansamblu impune o descentralizare substanþialã ºi promovarea
mecanismelor de autoreglare, determinãrile enunþate fac încã necesarã
menþinerea unor pârghii de control.

CONVERTIBILITATEA MONEDEI NAÞIONALE –
CERINÞE ªI POSIBILITÃÞI DE IMPLEMENTARE
Nicoliþa ANTONESCU
În studiu se prezintã, în evoluþie, mecanismul convertibilitãþii
monetare, arãtându-se avantajele ºi implicaþiile ce decurg din practicarea
acestuia, relevându-se apoi condiþiile concrete ce le implicã adoptarea
acestui mecanism, mãsurile ce se impun a fi luate pentru evitarea sau
diminuarea eventualelor efecte negative.
Dupã ce se evidenþiazã elementele noi care au intervenit în sistemul
economic, valutar, de comerþ exterior ºi de preþuri ale României, vis-à-vis de
cerinþele impuse de funcþionarea fãrã riscuri majore a mecanismului
convertibilitãþii monetare, se subliniazã cã mãsurile întreprinse pânã în
prezent pot fi considerate doar ca primi paºi în direcþia adoptãrii acestui
mecanism, semnalându-se, totodatã, riscurile ce le poate implica o
etapizare necorespunzãtoare a trecerii la convertibilitatea leului.
Se apreciazã cã, pentru România, posibilitatea adoptãrii convertibilitãþii monedei naþionale nu reprezintã o problemã imediatã, implementarea
acestui mecanism trebuind sã aibã loc în paralel cu înaintarea procesului
general de reformã economicã, valutarã ºi chiar socialã.
În studiu se apreciazã cã, în condiþiile þãrii noastre, nu poate fi luatã în
considerare problema trecerii imediate la o convertibilitate completã a
monedei naþionale. Posibilitãþile de realizare a premiselor necesare
convertibilitãþii leului justificã orientarea spre o trecere în etape succesive,
relativ apropiate în timp, la înfãptuirea acesteia: mai întâi convertibilitatea
externã acordatã nerezidenþilor, apoi la cea limitatã cantitativ pentru
rezidenþi. În condiþiile creãrii tuturor premiselor necesare unei convertibilitãþi
complete se poate trece la ultima etapã ºi anume la liberalizare plãþilor la un
curs unic, atât pentru persoanele fizice, cât ºi pentru cele juridice.
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STUDIEREA PROCESELOR INFLAÞIONISTE
DIN ECONOMIA ROMÂNIEI
dr. Cornelia PETREANU (coordonator), Anca CIOBANU
Lucrarea marcheazã începutul preocupãrilor pentru definirea
conceptualã a inflaþiei a delimitãrii metodelor antiinflaþioniste specifice ºi de
consolidare a monedei naþionale.
Inflaþia, ca proces asociat comportamentului economiei de piaþã, are
acum în România o serie de trãsãturi specifice derivate din procesele
conexe ieºirii dintr-o economie ineficientã, rigid administratã. Se identificã ºi
se analizeazã principalii factori care influenþeazã echilibrul monetar:
dezvoltarea echilibratã a sectoarelor ºi ramurilor economiei naþionale,
nivelul ratei acumulãrii, eficienþa investiþiilor ºi activitatea de producþie a
agenþilor economici, creditarea bancarã, corelaþia dintre sporirea
productivitãþii muncii ºi creºterea salariilor, echilibrul bugetului de stat ºi al
balanþei de plãþi externe. Analiza factorilor enunþaþi a condus la concluzia
cã, pentru consolidarea monedei naþionale, este necesarã satisfacerea cu
prioritate a douã cerinþe: masa monetarã transferatã populaþiei sã nu
depãºeascã valoarea mãrfurilor posibil de a fi asigurate ºi ritmul de creºtere
a veniturilor sã nu devanseze pe cel al productivitãþii muncii.
Prezentarea situaþiei din economia României din ultimii ani, ca ºi
fenomenele manifestate în primul semestru al anului 90, calculele efectuate,
sintetizeazã deteriorarea monetarã datoratã atât creºterii preþurilor (în
special prin miºcarea invizibilã), cât ºi influenþei excedentului monetar pe
fundalul neasigurãrii cererii interne cu produse ºi servicii în structura
necesarã. Un capitol distinct al lucrãrii prezintã principalele mãsuri
antiinflaþioniste ºi de consolidare a monedei naþionale în alte þãri cu
economie de piaþã ºi þãri care tranziteazã acum spre acest tip de economie.
Pentru ca inflaþia, pe acest teren al transformãrilor, sã nu devinã
galopantã, se formuleazã propuneri privind: exercitarea unei politici
bugetare austere, reducerea deficitelor finanþelor publice ºi a volumului
excesiv al masei monetare, mãsuri de echilibrare a cererii cu oferta prin
creditarea în condiþii avantajoase a sectoarelor furnizoare de produse cerute
pe piaþã, limitarea volumului numerarului ºi diversificarea acordãrii creditelor
în corelaþie cu strategia economicã adoptatã ºi, nu în ultimã instanþã,
înfãptuirea reformei monetare ºtiut fiind cã o monedã cu un curs real este
singurul etalon de mãsurã a valorii ºi garanþie a eficacitãþii mãsurilor
economico-financiare ce se întreprind pentru a consolida economia.
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ÎMBUNÃTÃÞIREA CRITERIILOR DE ANALIZÃ A PROIECTELOR
DE INVESTIÞII AVÂND ÎN VEDERE PRACTICA UNOR ORGANISME
FINANCIAR-BANCARE INTERNAÞIONALE
Cristina CONSTANTIN (coordonator), Minodora POPA,
Adriana DUIA (IFPPV), Florea STAICU (ASE)
Pornind de la aspectele de ordin funcþional ale sistemului financiarbancar actual, lucrarea abordeazã posibilitãþile de îmbunãtãþire a criteriilor
de selecþie a proiectelor de investiþii, exprimã opinii vizând stabilirea
coeficientului sau a ratei de actualizare a investiþiilor, prezintã aspecte
legate de costul oportun al capitalului pe piaþa financiarã, ca instrument de
orientare investiþionalã.
În vederea stabilirii corecte a dobânzilor la creditele ce vor fi destinate
investiþiilor de restructurare ºi modernizare economicã, în actualul proces de
restructurare a sistemului financiar-bancar s-ar impune urgentarea constituirii
unei pieþe financiare libere. În aceste condiþii, banca finanþatoare va trebui
sã ia în considerare, în principal, nivelul ºi creºterea costului capitalului pe
piaþa financiarã, a ratei inflaþiei etc. Efectele financiare rezultate din practicarea unor dobânzi reale (mai ridicate) la împrumuturile pentru investiþiile de
restructurare ºi modernizare economicã vor fi favorabile, conducând la o
creºtere generalã a nivelului de eficienþã a investiþiilor acceptate la creditare, respectiv la asigurarea unor plasamente sigure pentru disponibilitãþile
bancare precum ºi la stimularea participãrii capitalului strãin.
Declanºarea procesului de restructurare ºi modernizare economicã
va impune o lãrgire considerabilã a rolului ºi a sferei de activitate a Bãncii
de Dezvoltare, în paralel cu consolidarea financiarã a acesteia, precum ºi
un nou cadru metodologic-conceptual de fundamentare ºi evaluare a eficienþei diferitelor strategii posibile de restructurare la nivel de întreprindere,
ramurã, economie naþionalã. În acest sens, se impune evaluarea diferitelor
variante de investiþii, în funcþie de capacitatea acestora de a rãspunde
cerinþelor creºterii economice sub influenþa factorului timp, prin introducerea
calculelor de actualizare; utilizarea sistemului dinamic de analizã ºi
interpretare a fenomenului investiþional pe întreaga perioadã de realizare ºi
exploatare; stabilirea realã ºi flexibilã a unor limite minime de eficienþã, pe
baza costului oportun al capitalului sau a mediei ponderate a ratei dobânzii
bancare (pentru fondurile împrumutate) ºi a ratei dividentelor pentru
capitalul acþionarilor; analiza fenomenului investiþional prin prisma existenþei
unei multitudini de variante posibile, ca o condiþie esenþialã în asigurarea
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eficienþei. De asemenea, în stabilirea criteriilor de acordare a creditelor
pentru investiþiile de restructurare ºi modernizare economicã va trebui sã se
þinã cont de: starea de solvabilitate a întreprinderii solicitante; motivaþia
actului investiþional atât pe linia contribuþiei la dezvoltarea economicã ºi
socialã, cât ºi a rentabilitãþii investitorului; posibilitatea de realizare tehnicã
ºi financiarã a proiectului; nivelul de eficienþã a proiectelor stabilit pe baza
evaluãrii economice ºi financiare (la nivel macro ºi microeconomic).

POSIBILITÃÞI DE ADAPTARE A CONTABILITÃÞII DIN ÞARA
NOASTRÃ LA SISTEMUL CONTURILOR NAÞIONALE (SCN)
Florica OPRIªAN (coordonator),
Carmen CORDUNEANU, dr. Mircea CRISTEA
Tematica abordatã, privind sistemul informaþional, este prezentatã în
douã pãrþi distincte. În prima parte a lucrãrii s-au studiat ºi prezentat o serie
de aspecte esenþiale legate de rolul informaþiilor furnizate de evidenþa
contabilã în obþinerea indicatorilor ce caracterizeazã, sintetic ºi analitic,
situaþia resurselor de care dispune unitatea economicã, eficienþa cu care
sunt utilizate resursele respective ºi rezultatele economice obþinute.
Totodatã, sunt analizate ºi prezentate unele probleme privind bilanþul
contabil ºi importanþa acestuia ca instrument de lucru în urmãrirea ºi analiza
realizãrii obiectivelor economico-financiare, cu propuneri de perfecþionare a
bilanþului contabil actual, a structurii ºi a posturilor din bilanþ.
În partea a doua a lucrãrii se fac referiri la necesitatea elaborãrii
indicatorilor sintetici ºi analitici din cadrul sistemului conturilor naþionale
(SCN), indicatori care permit o reflectare cât mai apropiatã de realitate a
gradului de dezvoltare economicã ºi socialã a unei þãri, în condiþiile de
comparabilitate metodologicã internaþionalã ºi de evaluare a tuturor
activitãþilor din economie.
Indicatorii sintetici din sistemul conturilor naþionale (SCN) prin sfera
lor de cuprindere, mai largã decât a indicatorilor din sistemul producþiei
materiale (SPM), utilizaþi în practica de planificare ºi evidenþã statisticã de la
noi pânã în prezent, permit o caracterizare completã a tuturor fluxurilor
financiare ºi materiale din economia naþionalã ºi sunt instrumente deosebit
de utile pentru caracterizarea complexã a economiei naþionale.
Prin aplicarea sistemului conturilor naþionale se poate face o mai
bunã agregare statisticã a activitãþii economice având la bazã conceptul de
produs, nivelul cheltuielilor, determinarea pierderilor, realizarea veniturilor la
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nivel naþional, stabilirea beneficiului (profitului); conturile naþionale au
menirea sã înregistreze corelaþiile ce se stabilesc între agenþii economici în
cadrul producþiei schimbului, repartiþiei ºi consumului.
Alinierea sistemului informaþional al þãrii noastre la indicatorii
economici ai sistemului informaþional statistic (SCN) este posibilã existând
baza informaþionalã necesarã cu obligaþia însã de a se asigura, într-o primã
etapã, comparabilitatea indicatorilor, iar în cea de-a doua etapã –
organizarea unui sistem ºi a unor metodologii de calcul direct ºi de agregare
pentru stabilirea operativã a indicatorilor necesari analizei economice ºi
aprecierii potenþialului economic.

ROLUL INSTRUMENTELOR FINANCIAR-MONETARE
ÎN STIMULAREA CERCETÃRII ªTIINÞIFICE DIN ÞARA NOASTRÃ
Rodica BÃLÃNESCU (coordonator),
Carmen CORDUNEANU, Candida DIMA
Este conturatã o metodologie specificã cu un numãr redus de
indicatori agregaþi, care sã permitã condiþii sporite de comparabilitate cu cei
utilizaþi pe plan internaþional, privind evaluarea resurselor alocate ºi
consumate în activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare.
De asemenea, a fost propusã, ca posibilitate de finanþare a riscului în
activitatea de cercetare ºtiinþificã, introducerea unui sistem de asigurare,
adicã a “primelor de asigurare”, situaþie în care este necesarã fie crearea
infrastructurii organismelor care sã poatã asigura contractele de cercetare,
fie extinderea atribuþiilor organismelor existente.
S-au formulat unele criterii privind sistemul de salarizare ºi stimulare a
personalului din activitatea de cercetare ºtiinþificã, printre care menþionãm:
– asigurarea unui raport corespunzãtor între nivelul de salarizare a
personalului din activitãþile de C-D, având în vedere complexitatea
ºi natura acestora, faþã de celelalte categorii socioprofesionale;
– acordarea integralã a salariului, pe considerentul acceptãrii riscului
în activitatea de cercetare;
– realizarea unei stimulãri materiale graduale a persoanelor care
participã la realizarea de invenþii ºi inovaþii.
S-au propus ca modalitãþi de finanþare a activitãþilor de C-D urmãtoarele
surse: alocaþiile bugetare, resursele proprii ale agenþilor economici ºi
creditele bancare, atunci când celelalte resurse sunt insuficiente în raport cu
necesitãþile financiare pentru înfãptuirea în condiþii optime a programelor de
cercetare.
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În vederea stimulãrii activitãþilor de C-D pot fi reglementate condiþiile
de creditare a acestora, în sensul facilitãrii rambursãrii sumelor solicitate
prin perceperea unor dobânzi mici ºi la termene elastice, în funcþie de
valorificarea obiectivelor respective.

REFORMA REGIMULUI VALUTAR ÎN PROCESUL
RESTRUCTURÃRII ECONOMIEI ROMÂNEªTI
Ramona ANDRU
Ideea principalã care a jalonat analizele efectuate pentru întocmirea
studiului a fost aceea a necesitãþii continuãrii, cu mai multã îndrãznealã a
reformei regimului valutar, ca reformã structuralã în procesul tranziþiei
României la economia de piaþã.
Prin prezentarea într-o succesiune logicã, în prima parte a lucrãrii, a
evoluþiei regimului valutar românesc în perioada 1919-1989, insistând în
mod deosebit asupra trãsãturilor definitorii ale acestuia, din momentul
instituirii de drept a monopolului valutar al statului (1960) s-a urmãrit
reliefarea tipului de relaþii ce existau între stat, pe de o parte ºi persoanele
fizice ºi juridice, pe de altã parte, în cadrul sistemului valutar ºi de comerþ.
Primele breºe realizate în 1990 în scopul “demolãrii” monopolului valutar ºi al comerþului exterior – stabilirea unui curs unic de schimb al monedei naþionale, prin unificarea cursului comercial cu cel necomercial, acordarea autonomiei întreprinderilor producãtoare în efectuarea tranzacþiilor
comerciale externe, acordarea dreptului acestora de a utiliza o parte din
încasãrile valutare ºi constituirea fondurilor valutare proprii etc. – au fost
analizate în mod detaliat ºi au condus la concluzia cã, deºi reglementarea ºi
aplicarea lor se impunea cu maximã urgenþã, ele nu au avut efectul dorit.
Astfel, noul curs oficial de schimb al leului nu a permis eliminarea restricþiilor
la importuri ºi a restricþiilor de schimb, principalul motiv fiind deprecierea
monedei naþionale; descentralizarea efectivã a activitãþii de comerþ exterior
este dependentã de mãsura în care întreprinderile dobândesc o adevãratã
autonomie în cadrul economiei interne; partea din încasãrile valutare
obþinute de cãtre întreprinderi ºi lãsate la dispoziþia acestora a fost stabilitã
sub formã de cotã procentualã din veniturile nete în valutã, ceea ce
determinã imposibilitatea calculãrii operative în sumã absolutã a acesteia,
diminuând astfel, efectul sãu stimulativ º.a.
Propunerile concrete formulate în studiu vizeazã etapele urmãtoare
ale reformei regimului valutar românesc, obiectivele acesteia ºi mãsurile ce
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se impun a fi luate pentru realizarea lor. Cele mai importante dintre acestea
au vizat: acordarea unei autonomii depline întreprinderilor producãtoare
care se dovedesc a fi la nivelul parametrilor de funcþionare mondialã;
stabilirea cotei valutare în mod diferenþiat ºi nu ca valoare unicã pentru toþi
subiecþii economici (în determinarea ºi acordarea sa este necesar sã fie
luate în considerare mai multe criterii, ca de exemplu: gradul de prelucrare a
produselor exportate, importanþa ramurii din care face parte întreprinderea,
ponderea importurilor în valoarea mãrfurilor exportate etc.), stabilirea
încasãrilor valutare care rãmân la dispoziþia subiecþilor economici prin
aplicarea cotei la veniturile brute obþinute din tranzacþiile externe.

POSIBILITÃÞI DE PARTICIPARE EFICIENTÃ A ROMÂNIEI
PE PIEÞELE FINANCIARE INTERNAÞIONALE
Cristian BICHI (coordonator),
Elena BÃLOI, Aurora IANCU
Studiul îºi propune, în ansamblul sãu, efectuarea unei analize a
principalelor aspecte procedurale ºi juridice legate de împrumuturile acordate prin intermediul pieþelor internaþionale de capital, alãturi de stabilirea
celor mai avantajoase modalitãþi de mobilizare a fondurilor financiare.
Pornind de la premisa cã, procesul de implementare a mecanismelor
de piaþã în România va necesita mobilizarea unor însemnate capitaluri
externe, în lucrare se investigheazã posibilitãþile de lansare pentru
România, a unui fond de plasament (denumit ºi “fond de þarã”), ale cãrui
resurse sunt destinate investiþiilor. În continuare, se evidenþiazã avantajele
oferite pentru economia naþionalã, de diferite tipuri de fonduri internaþionale
de plasament, precum ºi o variantã a unui “fond de þarã”, precizându-se
structura ºi modul de operare al acestuia.
Proiectul privind “fondul de þarã” pentru România, propus în studiu,
are menirea de a încuraja activitatea sectorului privat, realizarea de investiþii
fãrã ca acestea sã conducã la creºterea datoriei externe, contribuind, în
acelaºi timp, la dezvoltarea pieþei interne, de capital. Prin modul cum a fost
proiectat, “fondul de þarã” va putea contracara unele neajunsuri ale
investiþiilor strãine de portofoliu. În acest scop, el a fost structurat ca un fond
de plasament închis, ceea ce ar permite autoritãþilor române controlul
asupra intrãrilor ºi ieºirilor de capital.
Crearea unui “fond de þarã” pentru România, cu asistenþa tehnicã a
Societãþii Financiare Internaþionale, va reprezenta în urmãtorii ani una dintre
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cele mai avantajoase modalitãþi de atragere a unor fonduri de plasament de
pe pieþele internaþionale, cu influenþe benefice asupra dezvoltãrii pieþei
interne de capital.

POSIBILITÃÞI DE PERFECÞIONARE A ANALIZEI EFICIENÞEI
VALUTAR-FINANCIARE A ACTIVITÃÞII DE EXPORT LA NIVEL
MICRO, ÎN CONDIÞIILE TRECERII LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
Surica ROSENTHULER (coordonator),
Stela BUMBUIANU, Maria ABABI, Liliana DUMITRU,
dr. Gabriela ANGHELACHE (ASE), Doina BOTESCU
Studiul se ocupã de identificarea ºi elaborarea unor metode ºi
procedee menite sã conducã la îmbunãtãþirea analizei eficienþei valutarfinanciare a activitãþii de export la nivel micro (agent economic, produs sau
grupã de produse), în vederea pregãtirii deciziilor privitoare la oportunitatea
comercializãrii produselor româneºti pe piaþa externã.
În studiu se propune completarea sistemului de indicatori utilizat pânã
în prezent în analizele de eficienþã cu alþi indicatori, ca de exemplu: aportul
valutar brut, cursul de revenire, gradul de recuperare a cheltuielilor
efectuate pentru produsele destinate exportului º.a. În etapa actualã, în
vederea fundamentãrii deciziei privind efectuarea unui export, ar trebui
utilizaþi în mod obligatoriu indicatorii “beneficiu în valutã” ºi “gradul de
recuperare a cheltuielilor”. Pentru determinarea cât mai corectã a
beneficiului în valutã, în studiu se prezintã noi variante, îmbunãtãþite, de
transformare în valutã a cheltuielilor în lei efectuate pentru fabricarea
produsului destinat exportului.
Având în vedere cã ºi în prezent cel mai uzitat indicator în aprecierea
eficienþei valutar-financiare a exporturilor îl constituie cursul de revenire ºi
þinând seama de faptul cã, datoritã unor limite pe care le are, acest indicator
nu corespunde integral scopului urmãrit, în lucrare se evidenþiazã unele
posibilitãþi de îmbunãtãþire a utilizãrii sale.
Astfel, se considerã cã analiza eficienþei valutar-financiare a exporturilor
poate fi adâncitã prin evidenþierea separatã ºi simultanã a valorificãrii
elementelor componente ale preþului intern complet de export. De
asemenea, analiza a fost îmbunãtãþitã prin utilizarea corelaþiei între cursul
de revenire ºi alþi indicatori (aport valutar, cursul de revenire al cheltuielilor
materiale). Pe baza acestei corelaþii se pot efectua simulãri privind nivelul
cursului de revenire ce ar rezulta în urma exportãrii unui produs, în condiþiile
obþinerii unui anumit volum de aport valutar cu un efort material dat.
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În vederea determinãrii cu maximum de operativitate ºi exactitate a
unui numãr mare de indicatori – pe baza cãrora sã se poatã efectua analize
financiar-valutare riguroase ºi simulãri în funcþie de diferite variante de
preþuri externe obtenabile, de modificãri ale preþului intern complet de
export, ale diferitelor componente ale acestuia etc. – în studiu se propune
utilizarea unui model economico-matematic original, elaborat ºi testat în
practicã de cãtre autorii studiului.
Modelul ºi programul sãu de calcul mai permit cuantificarea
influenþelor propagate, atât direct cât ºi indirect, asupra indicatorilor de
eficienþã, influenþe determinate de modificãrile menþionate mai sus. De
asemenea, cu ajutorul aceluiaºi model se pot actualiza, operativ, nivelurile
tuturor indicatorilor selectaþi pentru analizã.
În prezent, neexistând un indicator sintetic de exprimare a eficienþei
valutar-financiare a exportului, în studiu s-a construit ºi testat un indicator
complex (agregat), cu ajutorul cãruia se poate efectua o ordonare pe bazã
multicriterialã a produselor destinate exportului.

DETERMINAREA MASEI MONETARE ÎN CORELAÞIE
CU INDICATORII DEZVOLTÃRII
Irina CERGÃU (coordonator),
Irina POPOVICI, Luminiþa BADEA
Lucrarea prezintã ºi analizeazã evoluþia indicatorilor macroeconomici
(produs social, venit naþional, numerar în circulaþie, depuneri-economii) cu
impact cert asupra stãrii de echilibru financiar ºi monetar al economiei
naþionale.
Pentru determinarea cantitãþii optime a numerarului sunt utilizate
douã categorii de modele: un model care dimensioneazã proporþiile ºi
dinamica cantitãþii de numerar pe baza extrapolãrii trendului nivelului
veniturilor bãneºti, a structurii cheltuielilor bãneºti ale populaþiei, a
numerarului personalului ocupat; al doilea model ia în considerare veniturile
bãneºti ale populaþiei, numãrul total al populaþiei, precum ºi populaþia
ocupatã, în corelaþie cu indicatorii principali ai creºterii economice.
Studiul efectuat exemplificã, cu date concrete, legitatea potrivit cãreia
cantitatea de bani din economie este o mãrime dependentã de proporþiile ºi
dinamica activitãþii economice, de realizarea corelaþiei între veniturile ºi
cheltuielile bãneºti ale agenþilor economici.
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RECONSIDERAREA ªI FUNDAMENTAREA ROLULUI CREDITULUI
ÎN CONTEXTUL TRANZIÞIEI LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
Argentina NENCIU (coordonator), Nicoleta NICOLAE
Amplul proces de restructurare a economiei impune eradicarea
mecanismelor vechi, paralizante, din toate domeniile de activitate, inclusiv
din sfera finanþelor, creditului, activitãþii bancare. Mãsurile luate pânã în
prezent tind sã lichideze blocajele ce se manifestatã încã în circuitele
financiar-bancare ºi de credit, sã creeze noi raporturi între buget, bãnci ºi
activitatea de creditare. Lucrarea face o analizã retrospectivã în acest
domeniu, insistându-se pe fundamentarea rolului creditului în economia
aflatã în proces de tranziþie spre mecanismele de piaþã.
Pornind de la aceasta, se prezintã trãsãturile ce trebuie sã defineascã
sistemul bancar ºi de credit în perioada de tranziþie la economia de piaþã,
necesitatea înfiinþãrii pieþei financiare, ca ºi aceea a creãrii cadrului
legislativ pentru dezvoltarea acesteia. Este definitã relaþia dintre agenþii
economici ºi bancã, ambele pãrþi funcþionând ºi dezvoltându-se în condiþii
de risc.
În lucrare se opteazã pentru un sistem bancar în douã trepte: bancã
centralã (de emisiune) ºi bãnci comerciale, argumentându-se necesitatea
supravegherii bancare în întregul sistem.
Direcþiile de acþiune, în prezent, sunt: dezvoltarea unei reþele
puternice de bãnci comerciale, paralel cu legiferarea politicii monetare ºi de
credit exercitate prin intermediul bãncii centrale (politica taxei scontului,
politica rezervelor minime obligatorii); garantarea creditelor acordate astfel
încât riscul sã fie cât mai redus; transformarea actualelor bãnci cu capital
integral de stat în societãþi comerciale pe acþiuni; dezvoltarea liniilor de
credit ºi a contului curent ca modalitãþi tehnice de utilizare a creditului.

PREÞURILE ÎN RAMURILE ECONOMIEI NAÞIONALE
ÎN PERIOADA DE TRANZIÞIE
Constantin MARIN (coordonator), Ioan PREDOI,
Liana POPESCU, Oprea VASILOIU, Carolina CHILOM,
Mariana TOMA, Iolanda PETRINI, Filica MIHÃILÃ,
Dan ENACHE, Magdalena POPESCU, Geta NÃSTASE
Lucrarea realizeazã analize întemeiate pe datele privind costurile ºi
preþurile de producþie ºi livrare din industria extractivã, siderurgicã, industria
chimicã (îngrãºãminte cu azot), industria uºoarã ºi unele domenii ale
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construcþiei de maºini (maºini unelte), în perioada 1988-1989. Analizele
sunt orientate în direcþia identificãrii factorilor de influenþã asupra costurilor
ºi a cãilor de atenuare a presiunii lor asupra nivelului preþurilor. S-au avut în
vedere capacitãþile de producþie ºi gradul de folosire a acestora, nivelul
tehnologic ºi consecinþele lui în domeniul consumurilor specifice de
materiale, energetice ºi de manoperã, preþurile importurilor, influenþa
prevederilor unor acte normative aplicate în anul 1990, potenþialul de
valorificare a inputurilor º.a.
Au rezultat posibilitãþi de control al dinamicii costurilor pe calea
modernizãrii tehnologiilor în toate domeniile (promovarea turnãrii continue ºi
a altor achiziþii de ultimã orã în siderurgie), repartizarea producþiei pe
capacitãþile cu un potenþial ridicat de valorificare a inputurilor ºi
modernizarea sau reprofilarea celor depãºite, în condiþiile creºterii gradului
lor de încãrcare (în siderurgie, industria chimicã º.a.), a îmbunãtãþirii
structurii producþiei prin creºterea producþiei de calitate superioarã (în
siderurgie, creºterea ponderii oþelurilor aliate ºi speciale), îmbunãtãþirea
parametrilor tehnico-funcþionali pentru prosusele construcþiilor de maºini),
valorificarea conþinutului util al resurselor, reducerea energointensitãþii ºi
material-intensitãþii proceselor de producþie º.a.

PREÞURILE PRODUCÞIEI AGRICOLE ÎN PERIOADA
TRANZIÞIEI LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
Ion SOARE (coordonator), Maria BELI,
Gabriela BÃRBUCEANU
Studiul s-a centrat cu preponderenþã asupra problemelor ºi efectelor
(influenþelor financiare) rezultate din reaºezarea (majorarea) preþurilor de
contractare ºi achiziþie din agriculturã pe cele douã etape cunoscute: 1990
(mãsurile luate prin Decretul-lege nr. 75/1990) ºi 1991 (mãsurile proiectate
a se lua în prima parte a anului printr-o hotãrâre guvernamentalã deja
elaboratã, dar neaplicatã la finele anului 1990, aºa cum se preconizase
iniþial).
Tema abordatã a avut în vedere problema generalã a asigurãrii unor
preþuri remuneratorii pentru producþia noastrã agricolã.
Analiza întreprinsã asupra preþurilor de contractare ºi achiziþie din
agriculturã a avut în vedere ºi conectarea problematicii acestora cu aceea a
preþurilor inputurilor agricole ºi cu preþurile (cu ridicata ºi cu amãnuntul) ale
produselor alimentare.
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Totodatã, în lucrare se fac unele aprecieri ºi corelãri cu preþurile pieþei
libere agricole (piaþa þãrãneascã).
Se constatã cã mãsurile înteprinse pe linia majorãrii preþurilor agricole
(pe piaþa organizatã ºi controlatã de stat) ºi-au atins doar parþial ºi în micã
mãsurã scopul propus – creºterea producþiei agricole ºi a fondului de stat
de produse agricole. Practic, ele au acþionat aproape exclusiv pe linia
asanãrii pierderilor (financiare) ale agriculturii ºi creºterii veniturilor unor
categorii de producãtori agricoli, în special cei individuali (particulari).
Agricultura fiind într-un proces generalizat ºi radical de transformare
structuralã a proprietãþii funciare – proces abia început, cu destule
manifestãri contradictorii ºi încã departe de a-ºi fi gãsit echilibrul stabil –
este evident cã acesta va reprezenta factorul esenþial ce va determina ºi
viitorul sistem al preþurilor agricole, în care se poate previziona relativ uºor
componenta esenþialã va fi subsistemul preþurilor pieþei agricole libere.
Chiar dacã consecinþele asupra preþurilor de consum ale produselor
agroalimentare vor fi practic univoce – creºterea puternicã a acestora – se
pare cã, în etapa de tranziþie, nu va exista o altã soluþie viabilã.
Singura alternativã acceptabilã constã în grãbirea la maximum – prin
mijloace juridice ºi economice corecte – a procesului restructurãrii generale
a agriculturii (în special pe linia proprietãþii ºi a organizãrii producþiei), abia
ulterior finalizãrii acestui proces conturându-se un sistem raþional ºi eficient
al preþurilor agricole capabil sã stimuleze puternic creºterea producþiei
agricole ºi fluxurile comerciale necesare ale acestei producþii pentru
satisfacerea nevoilor (interne ºi de export) ale þãrii.

PREÞURILE CU AMÃNUNTUL ªI TARIFELE PENTRU POPULAÞIE
ÎN PERIOADA DE TRANZIÞIE
Cili BUGEAN (coordonator), Mihaela VOICULESCU
Problematica preþurilor cu amãnuntul a fost abordatã din perspectiva
determinãrii, cu titlu orientativ, a unor limite de variaþie în cazul preþurilor
interne cu amãnuntul la produsele alimentare de bazã, prin prisma
corelaþiilor existente în þãrile cu economie de piaþã liberã. S-au determinat
limite valorice pentru un numãr de 15 produse puse în relaþie cu preþurile
care ar rezulta pe baza costurilor interne. În ceea ce priveºte tarifele, s-a
procedat la analiza tarifelor aferente transportului în comun de suprafaþã în
municipiul Bucureºti, în perspectiva rentabilizãrii acestei activitãþi ºi a
acoperirii costurilor suplimentare impuse de acþiunile întreprinse în vederea
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îmbunãtãþirii prestaþiilor respective. S-au calculat costurile medii pe cãlãtorie
pentru fiecare categorie de mijloace de transport, precum ºi diferenþele,
neacoperite din încasãri.
Încadrarea noilor preþuri cu amãnuntul în limitele rezultate din analizã va
genera modificãri importante în cadrul structurilor de consum ale populaþiei.
Plecând de la ipoteza cã nu este de dorit o deteriorare a consumului
alimentar fizic, cu mult mai redus încã înainte de liberalizarea preþurilor în
raport atât cu cel din þãrile vest-europene, cât ºi cu cel din þãrile esteuropene, rezultã cã, pentru susþinerea unui nivel acceptabil al acestuia, în
limitele necesitãþilor biologice normale, mãsurile de protecþie socialã trebuie
sã vizeze o indexare adecvatã a salariilor ºi pensiilor. De asemenea,
ajutoarele de ºomaj vor fi ºi ele recalculate periodic pentru a nu se aluneca
sub nivelul minim de existenþã stabilit ºi acceptat. Instituþiile specializate
trebuie sã-ºi exercite permanent rolul de arbitru în urmãrirea menþinerii
acestora în cadrul dictat de legile pieþei, semnalând prompt eventualele
distorsiuni.
Rentabilizarea transportului în comun s-ar putea realiza numai
aplicând un tarif majorat, reprezentând o creºtere de peste 88%. Având în
vedere reducerile ce se acordã la abonamente, nivelul tarifului unic
preconizat în studiul nostru a fost cel de 3 lei pentru o cãlãtorie; pentru
siguranþa încasãrilor este necesarã încurajarea folosirii abonamentelor prin
acordarea, în continuare, a unor reduceri.
Se impune, totodatã, luarea în considerare a aplicãrii unor mãsuri de
reducere a proporþiei neplãtitorilor, astãzi foarte ridicatã.
De asemenea, nu trebuie exclusã ºi o posibilã orientare în direcþia
privatizãrii unor linii de transport, în diverse soluþii, cu sprijinirea agenþilor ce
ar putea prelua aceastã responsabilitate.

CORELAÞII ªI RAPORTURI ÎNTRE PREÞURILE PRODUSELOR
ROMÂNEªTI ªI CELE ALE PRODUSELOR SIMILARE
DE PE PIAÞA MONDIALÃ
Cezar BOÞEL (coordonator),
Constantin MARIN, Magdalena POPESCU
Lucrarea întreprinde o analizã de identificare a distorsiunilor provocate,
într-o economie de comandã, de practicarea unor preþuri administrative.
Preþurile concentreazã factorii prin intermediul cãrora se realizeazã
ierarhizarea mãrfurilor din economie, prin angrenajul mecanismului ºi
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preþurilor relative. Alterarea ierarhiei fireºti a preþurilor relative este
provocatã de distorsiunea semnalelor determinate de practicarea preþurilor
administrative în economia de comandã.
În limita datelor disponibile ºi având în vedere situaþia preþurilor
relative în 1989 ºi schimbãrile induse în acestea prin demararea liberalizãrii
preþurilor în 1990, au fost grupate în tabele o serie de preþuri la materii
prime importante pentru economia naþionalã (combustibili, petrol – produse
petroliere, minereu de fier – oþel – laminate din oþel, materii prime destinate
metalurgiei feroase, concentrate ºi minereuri neferoase – produse ale
metalurgiei neferoase, zinc – tablã, plumb – laminate din plumb, cupru –
laminate din cupru; materii prime ºi materialele de bazã din industria
lemnului ºi materialelor de construcþii, pentru industria chimicã, pentru
industria uºoarã, bumbac – confecþii din bumbac, lânã – confecþii din lânã,
produse agricole) în special dupã criteriul destinaþiilor, dar ºi dupã cel al
provenienþei. Acolo unde a fost posibil, au fost introduse în analizã ºi
produse intermediare ºi, în mãsurã mai micã, din motive obiective, produse
finale. S-au calculat raporturi de preþuri pe verticalã (preþuri relative) ºi pe
orizontalã (lei/dolar) pentru toate produsele, pe baza preþurilor interne ºi a
preþurilor externe corespunzãtoare.
Corelaþiile de preþuri, pe piaþa mondialã, nu pot fi regãsite în niciuna
din þãrile lumii, existând elemente (cheltuieli de transport, taxe vamale etc.)
care distorsioneazã exactitatea datelor introduse în analizã, subliniind
caracterul orientativ al aprecierilor finale.
Au rezultat concluzii cu privire la gradul mai mare sau mai mic de
apropiere a corelaþiilor de preþuri de pe piaþa internã cu cele de pe piaþa
mondialã. Alinierea preþurilor interne la nivelurile preþurilor mondiale rezultã,
în cazul produselor primare de bazã ºi al materiilor prime, al resurselor pe
care o þarã le importã, prin chiar participarea la comerþul internaþional ºi prin
mecanismul cursului valutar, un rol esenþial în acest proces jucându-l
regimul valutar sau convertibilitatea monedei naþionale.
Problema alinierii preþurilor interne la nivelurile preþurilor mondiale are
un caracter foarte complex, care impune ca deciziile macroeconomice sã fie
luate þinând cont diferenþiat ºi nuanþat de influenþa tuturor factorilor implicaþi.

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITÃÞII VIEÞII

POLITICI SOCIALE ORIENTATE SPRE ÎMBUNÃTÃÞIREA
CALITÃÞII VIEÞII
dr. Cãtãlin ZAMFIR, Livius MANEA (coordonator),
dr. Ioan MÃRGINEAN, Emilian POPESCU, Mihaela GRADU,
Doina CÃLIN, Mihaela CZOBOR, Mihaela CODIN,
Viorel GHEORGHE, Bogdan IATAN, Doina MIRON, Maria NEDER
Lucrarea ºi-a propus ca obiective: a) precizarea conþinutului
conceptului de “politicã socialã”, a funcþiilor acesteia în strânsã corelaþie cu
calitatea vieþii; b) experienþe internaþionale; c) strategii economice ºi
noneconomice de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii; d) politica socialã în perioada
de tranziþie la economia de piaþã.
În conþinutul lucrãrii sunt reliefate aspecte controversate ale definirii
conceptului de politicã socialã, evoluþia istoricã, opþiuni ºi modalitãþi de
punere în practicã a acesteia. În diferitele perioade ºi contexte sociale se
pune accentul pe unele sau altele dintre funcþiile politicii sociale: regulative,
compensatorii, de apãrare, protective, de satisfacere a unor nevoi colective
care nu par a putea fi satisfãcute în mod eficient prin mecanismele pieþei
(învãþãmântul, asistenþa sanitarã, cultura, ºtiinþa, dezvoltarea urbanisticã).
Evoluþia societãþilor caracterizate printr-un nivel ridicat de dezvoltare
economicã atestã cã abundenþa resurselor materiale tinde sã inducã o
difuzã insatisfacþie faþã de efectele ei umane, iar politicile calitãþii vieþii au
apãrut ca un fel de corective ale mecanismelor social-economice existente.
În lucrare sunt analizate o serie de experienþe internaþionale, atât din
þãri est-europene (Polonia, URSS, Ungaria), cât ºi din þãri cu economie de
piaþã (Germania, Suedia, Marea Britanie, SUA, Venezuela), demers care a
permis evidenþierea obiectivelor, a sferelor de cuprindere ºi a gradului de
reuºitã a diferitelor politici sociale.
Pentru asigurarea unei politici sociale coerente este necesarã atât
stabilirea riguroasã a nivelului resurselor economice ºi noneconomice, cât ºi
identificarea diferitelor prioritãþi; în acest sens, în lucrare sunt analizate
strategiile economice ºi cele noneconomice de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii.
Din analiza configuraþiei politicii sociale în România, caracteristicã
perioadei de tranziþie la economia de piaþã, rezultã cã, în prezent, pentru
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þara noastrã, calitatea vieþii dobândeºte o semnificaþie cu totul diferitã, ea
trebuind sã se transforme într-un obiectiv politic nu declarat demagogic, ci
urmãrit efectiv ºi sistematic. În concluzie, sunt prezentate principalele
direcþii de acþiune, atât pe termen scurt, cât ºi într-o perspectivã mai
îndelungatã, pentru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii, ºi anume: asigurarea, pe
cât posibil, a unui loc de muncã adecvat pentru fiecare; protecþia salariaþilor;
protecþia grupurilor defavorizate; asigurarea unor bunuri necesare unei vieþi
civilizate; asigurarea satisfacerii unor necesitãþi ale colectivitãþii (asistenþã
sanitarã, educaþie, culturã, sport, unele activitãþi de timp liber); protecþia
colectivitãþii împotriva unor procese sociale patologice (criminalitate,
corupþie, tensiuni interetnice sau între diferite grupuri sociale).

INDICATORII CALITÃÞII VIEÞII
dr. Ioan MÃRGINEAN
Lucrarea abordeazã problematica teoreticã ºi metodologicã a
elaborãrii indicatorilor calitãþii vieþii din perspectiva realizãrii unui instrument
operaþional de diagnozã. Se procedeazã la anumite deliminãri conceptuale
pentru a se ajunge la o definiþie cât mai cuprinzãtoare a calitãþii vieþii, dupã
care se încearcã o sintezã între tratarea clasicã a indicatorilor ºi strategiile
privind elaborarea sistemelor de indicatori sociali, avându-se în vedere
contribuþii ºi experienþe notabile, inclusiv cele ale unor organisme ONU ºi
OCDE.
Se ajunge la concluzia cã, într-o accepþie integratoare, calitatea vieþii
priveºte ansamblul condiþiilor fizice, economice, sociale, culturale, politice ºi
de sãnãtate, în care trãiesc oamenii, conþinutul ºi natura activitãþii pe care
aceºtia o desfãºoarã, caracteristicile relaþiilor ºi proceselor sociale la care
participã, bunurile ºi serviciile la care au acces, modelele de consum
adoptate, modul ºi stilul de viaþã, evaluarea gradului în care împrejurãrile ºi
rezultatele corespund aºteptãrii populaþiei, stãrile subiective, de satisfacþie,
insatisfacþie, fericire, frustrare.
Calitatea vieþii este privitã ca fiind un domeniu complex, multidimensional, elementele cãruia au un grad relativ înalt de independenþã localã
(sunt puternic individualizate). Nu pot fi deci acceptate diferite substituiri sau
supliniri ale neajunsurilor dintr-un domeniu prin valorile înalte înregistrate
într-un alt domeniu.
De exemplu: un nivel înalt al venitului nu poate compensa lipsa unei
locuinþe bune, starea negativã de sãnãtate, un mediu social patologic sau
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lipsa unor bunuri de pe piaþã, pentru a se obþine o valoare medie
acceptabilã a calitãþii vieþii. Aceastã caracteristicã importantã a calitãþii vieþii
devine evidentã ºi pentru elementele aparþinând aceleiaºi dimensiuni:
condiþiile precare de muncã nu pot fi compensate printr-un nivel înalt al
veniturilor (faptul cã munca în condiþii necorespunzãtoare este bine plãtitã
nu rezolvã problema calitãþii vieþii).
Având drept obiectiv elaborarea unui set de indicatori relevanþi ºi
operaþionali ai calitãþii vieþii, care sã reflecte întreaga problematicã, fãrã a fi
numeroºi, cercetarea a condus, pe de-o parte, la încercarea de enumerare
exhaustivã a dimensiunilor calitãþii vieþii ºi, pe de altã parte, la limitarea
drasticã a numãrului de indicatori pentru fiecare dimensiune (minim 3,
maxim 10), ajungându-se astfel la cca 100.
În lucrare sunt definite 21 de dimensiuni ale calitãþii vieþii: procesele
vitale ale populaþiei, mediul natural, aºezãrile umane, locuinþa, mediul
social, familia, persoana, ocuparea, viaþa de muncã, nivelul de trai,
veniturile, consumul, serviciile pentru populaþie, gospodãria, învãþãmântul,
asistenþa sanitarã, cultura, asigurãrile ºi asistenþa socialã, timpul liber,
mediul politic, instituþiile de stat ºi ordinea publicã.

CALITATEA SERVICIILOR PENTRU POPULAÞIE
Dan STEGÃROIU, Mariana STANCIU (coordonatori), Elena BECA,
Dorina MIRON, Camelia GHEORGHE, Iuliana GHINDÃ,
Silvia IFTIMIE, Cornelia COSTIN, Sorin BORCONI
Concomitent cu abordarea criticã a teoriei generale a serviciilor ºi a
unor aspecte privind costurile ºi eficienþa socialã a acestora, tema ºi-a
propus ºi proiectarea ºi efectuarea unor cercetãri globale ºi specifice/tip de
serviciu, cu ajutorul unui cadru metodologic unitar. Astfel, au fost investigate
douã mari categorii de servicii, anume cele prestate gratuit sau cu înlesniri
de platã (ocrotirea sãnãtãþii, asigurãrile ºi asistenþa socialã, învãþãmântul ºi
cultura) ºi cele prestate contra platã (transporturile în comun,
telecominicaþiile ºi poºta, alimentaþia publicã, igiena personalã, serviciile de
agrement ºi petrecere a timpului liber etc.). Pornind de la situaþiile concrete,
specifice (tipuri de servicii), s-a efectuat o trecere în revistã a principalelor
probleme care s-au conturat pe parcursul cercetãrii, analizându-se ºi
eventualele soluþii de remediere. De asemenea, în limita datelor disponibile,
s-au realizat o serie de comparaþii cantitative ºi calitative între diferitele
niveluri ale prestaþiilor/tip de serviciu ale României cu nivelul mediu european.
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Deºi sfera serviciilor cãtre populaþie cuprinde activitãþi extrem de
eterogene, totuºi s-au conturat o serie de caracteristici de ordin general,
atât privind baza tehnico-materialã de care dispun serviciile în prezent, cât
ºi înzestrarea cu personal de specialitate, repartiþia teritorialã a unitãþilor
prestatoare, raportul cerere/ofertã/tip de serviciu, sistemul legislativ care se
referã la reglementarea activitãþilor din domeniu, formele organizatorice,
competenþa ºi subordonarea instituþiilor de profil.
În urma cercetãrii, a rezultat cã, în ansamblu, sfera serviciilor pentru
populaþie nu satisface nivelul cererii, cu atât mai mult cu cât, în prezent,
populaþia României are aspiraþii extrem de scãzute, ca urmare a unei oferte
de servicii subdimensionate pe o perioadã lungã de timp. Repartiþia
teritorialã a unitãþilor prestatoare defavorizeazã net populaþia ruralã, iar
preþurile practicate menþin un grad scãzut de accesibilitate a populaþiei cu
venituri mici ºi medii. Fiind o proiecþie practicã, care considerã sfera
serviciilor pentru populaþie neproductivã, sfera serviciilor necesitã o
restructurare de ansamblu, pe baza unei teorii pertinente ce va pune în
centrul atenþiei costurile sociale în corelaþie cu eficienþa socialã a practicãrii
unor servicii civilizate, capabile sã realizeze un mediu atractiv ºi
reconfortant, sã menþinã o motivaþie pozitivã atât la nivel social, cât ºi
individual. În acest scop, se impune acordarea unei atenþii deosebite, de
cãtre factorii de decizie, politicii de încurajare a investiþiilor în domeniul
serviciilor pentru populaþie, în vederea creºterii ºi diversificãrii ofertei –
condiþie esenþialã a ameliorãrii situaþiei actuale.
În acelaºi timp este necesarã înfiinþarea unei reþele de ºcolarizare ºi
specializare a personalului care va lucra în serviciile pentru populaþie, ceea
ce va duce la o serie de efecte economice ºi sociale pozitive atât pe planul
ocupãrii ºi reconversiei forþei de muncã disponibile, cât ºi pe planul realizãrii
unui nivel calitativ al prestãrii serviciilor demn de intenþia de a servi.

STRUCTURA, DISTRIBUÞIA ªI DINAMICA
VENITURILOR POPULAÞIEI
Viorel GHEORGHE (coordonator),
Ovidiu DÂMBEAN, Iuliana GHINDÃ, Mirela ZECHERIU
Obiectivele urmãrite în cadrul acestei prime faze de cercetare au vizat
o gamã largã de aspecte, urmãrindu-se ca, pornind de la analiza criticã a
situaþiei existente la sfârºitul anului 1989, precum ºi a evoluþiei veniturilor
populaþiei în semestrul I 1990, sã se ofere o imagine nouã, realistã, asupra

149
noþiunii, conþinutului, nivelului ºi structurii surselor de formare a veniturilor
populaþiei.
Gruparea familiilor dupã anumite caracteristici, cum ar fi categoria
socialã, mãrimea familiei, structura pe sexe ºi grupuri de vârstã ºi dupã
nivelul veniturilor, oferã posibilitatea identificãrii familiilor a cãror situaþie
materialã trebuie îmbunãtãþitã, pe aceastã bazã putând fi schiþate diferite
variante de politicã socialã pentru ajutorarea grupurilor defavorizate ale
populaþiei.
În concluzie, la sfârºitul anului 1989, dupã evaluãrile noastre, peste
un milion de pensionari ºi aproximativ jumãtate de milion de salariaþi nu
dispuneau de venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor minime de
trai, iar aproape douã milioane persoane casnice (din familiile salariaþilor),
care lucreazã în gospodãria proprie, persoane vârstnice ºi persoane cu
invaliditate, fãrã pensie, nu aveau o sursã sigurã ºi/sau suficientã de
venituri. Corecþia acestor aspecte impune atât stabilirea unui venit minim
garantat (salariu sau pensie), cât ºi existenþa unui sistem adecvat de
protecþie socialã.
Analiza structurii veniturilor diferitelor categorii de familii în funcþie de
sursa de formare a acestora a evidenþiat faptul cã veniturile din muncã deþin
ponderea cea mai mare; este însã necesar ca veniturile din muncã sã fie
mult mai bine corelate cu rezultatele obþinute, cu eficienþa economicã
realizatã.
Pornind de la volumul ºi ponderea veniturilor din fondurile sociale de
consum în veniturile totale ale populaþiei, se poate aprecia cã unele
componente ale acestora vor deþine, în continuare, un rol important, cum
sunt “de exemplu” fondurile destinate învãþãmântului sau ocrotirii sãnãtãþii.
Alte componente se vor reduce ca volum ºi importanþã, pe mãsura
transferãrii lor pe seama agenþilor economici.
Dintre numeroasele probleme ridicate de tranziþia României spre o
economie de piaþã, cele legate de formarea ºi distribuirea veniturilor
reprezintã probleme-cheie ale reformei economice, putând constitui sau nu
surse majore de insatisfacþii ºi tensiuni sociale. Aplicarea programului de
restructurare a economiei româneºti trebuie sã porneascã de la necesitatea
evitãrii fenomenelor care pot avea consecinþe negative asupra nivelului de
trai al populaþiei. În acest context, veniturile populaþiei prezintã o importanþã
majorã atât în planul teoriei, dar ºi al practicii, având în vedere caracterul lor
de suport al satisfacerii nevoilor materiale ºi spirituale ale fiecãrui membru
al societãþii.
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NEVOI, CONSUM ªI ASPIRAÞII DE CONSUM
dr. Gheorghe BARBU (coordonator), dr. Hildegard PUWAK,
Doina CÃLIN, Camelia GHEORGHE, Marius LEFTER,
Constanþa ROTARU, Marius BORÃNESCU
Studiul este structurat pe 7 capitole, ºi anume: probleme referitoare la
evoluþia nevoilor de consum ale populaþiei din România, diagnoza
consumului populaþiei, aspecte privind nivelul minim de trai în þara noastrã,
modele de consum determinate prin metoda bugetelor de familie, tendinþe
posibile în consumul populaþiei decurgând din psihologia consumatorului,
impactul inflaþiei asupra consumului populaþiei ºi estimãri ale resurselor
necesare pentru realizarea obiectivelor din politica socialã privind consumul
respectiv.
Printre aspectele analizate se înscriu: factorii care acþioneazã în
prezent, în þara noastrã, asupra nevoilor populaþiei autohtone, tendinþele în
sistemul de nevoi, relaþia nevoi-posibilitãþi de satisfacere, starea consumului
populaþiei din România la sfârºitul anului 1989 în comparaþie cu situaþia din
alte þãri, tendinþele manifestate în evoluþia acestui consum dupã 1980,
structura cheltuielilor de consum pe principalele categorii socioprofesionale,
parametrii de bazã ai nivelului minim de trai ºi unele consideraþii privind
minimul de produse alimentare ºi de articole de îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte, tendinþele fenomenului inflaþionist în þara noastrã ºi efectele
posibile asupra puterii de cumpãrare a veniturilor populaþiei, soluþii pentru
atenuarea acestui efect ºi pentru protejarea diverselor categorii ale populaþiei. O serie din aspectele abordate au fost analizate ºi pe baza concluziilor rezultate dintr-o serie de sondaje de opinie efectuate în anul 1990.
În seria de concluzii rezultate din analiza diverselor fenomene
manifestate în economia româneascã, cu implicaþii directe asupra nivelului
de trai, pot fi menþionate urmãtoarele: existenþa unui decalaj mare între
nevoi ºi gradul de satisfacere a acestora în condiþiile actuale: tendinþa de
accelerare a creºterii cererii pentru unele categorii de mãrfuri ºi servicii;
manifestarea unui impact puternic al liberalizãrii preþurilor asupra puterii de
cumpãrare, a veniturilor populaþiei, mai ales în cazul anumitor grupãri
sociale; necesitatea perfecþionãrii permanente a mijloacelor de menþinere
într-un anume echilibru a raportului dintre preþuri ºi tarife, pe de-o parte, ºi
veniturilor populaþiei, pe de altã parte º.a.
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TIMPUL LIBER. TEORIE ªI CERCETÃRI EMPIRICE
Laureana URSE, Marcel DORU
Este prima lucrare dintr-o serie care va aborda problema timpului liber
pe mai multe segmente de populaþie. În lucrare se face, mai întâi, o
prezentare a evoluþiei concepþiei diverºilor autori despre timpul liber ºi a
conceptului sociologic de timp liber, în decursul vremurilor. Se acordã
atenþie specialã relaþiei muncã-timp liber, relaþie care nu a rãmas aceeaºi
din perspectiva istoricã, ci a suferit modificãri, odatã cu transformãrile pe
care le suportã atât termenii relaþiei, cât ºi condiþiile socioeconomice
generale. În acest sens, principala modificare a timpului liber este
independenþa crescândã a acestuia, fãrã a se nega efectele muncii asupra
modalitãþilor de petrecere a timpului liber. La acest stadiu, societatea trebuie
sã gãseascã cele mai potrivite oferte cantitãþii de timp liber care este pus la
dispoziþia membrilor sãi. Rezultanta întâlnirii dintre aceste oferte ºi opþiunile
individului, determinate ºi ele de mai mulþi factori, este resimþitã pe planul
calitãþii vieþii, timpul liber aducându-ºi o contribuþie importantã la creºterea
calitãþii vieþii atât prin mãrimea sa, cât ºi prin modalitãþile de petrecere a lui
ºi semnificaþia acestora.
Capitolul I realizeazã schiþarea câtorva direcþii posibile ale analizei
empirice a relaþiei timp liber-calitatea vieþii, în condiþiile specifice þãrii noastre.
Capitolul II al lucrãrii, intitulat “Timpul liber al elevilor”, este o primã
sintezã a rezultatelor unei cercetãri empirice efectuate pe un eºantion de
elevi din clasele a IX–a ºi a XI-a din douãsprezece oraºe de mãrimi diferite
ºi care învaþã în licee cu profiluri, de asemenea, diferite. Cercetarea a
urmãrit aspecte preponderent calitative, respectiv conturarea unor modalitãþi
de petrecere a timpului liber al acestor elevi, pe parcursul anului ºcolar.
Ipoteza teoreticã de la care s-a plecat este aceea cã, în cazul acestor elevi,
timpul liber trebuie privit ºi în raport cu specificul muncii lor (învãþãtura), dar
ºi ca o componentã relativ independentã a vieþii lor, marcatã de vârsta
acestora, deºi rolul vârstei se va vedea mai bine atunci când, prin cercetãri
ulterioare pe alte segmente de populaþie, se vor putea face comparaþii.
Modalitãþile de petrecere a timpului liber se situeazã, dupã o serie de
prime concluzii, pe fondul existenþei unui timp liber limitat pe parcursul
anului ºcolar mai ales pentru elevii care doresc sã se pregãteascã pentru
ºcoalã, bine sau foarte bine, aºa cum a rezultat din prelucrarea rezultatelor
cercetãrii. Modalitãþile de petrecere a timpului liber s-au grupat pe mai multe
direcþii (radio-televiziune, muzicã, film, lecturã, excursii, plimbãri, dans, sport
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etc.), avându-se în vedere atât latura distractivã ºi de divertisment, cât ºi
semnificaþia acestora pe linia dezvoltãrii personalitãþii. Ca rezultat al vârstei
subiecþilor, al ofertei societãþii ºi al altor factori, predominã la subiecþii
intervievaþi modalitãþile de petrecere a timpului liber care se situeazã pe linia
divertismentului. Gradul de insatisfacþie exprimat de ei nu este prea mare,
deºi opineazã cã sunt insuficiente, în localitãþile de domiciliu, unele dotãri
care ar contribui la o petrecere a timpului liber într-un mod cât mai plãcut,
cum ar fi biblioteci, sãli de lecturã, baze sportive, parcuri de distracþii.
O prelucrare superioarã, ulterioarã, a rezultatelor cercetãrii, cât ºi
integrarea acestora în cercetãrile care se vor efectua în continuare, pe alte
segmente de populaþie, vor putea da o imagine mai complexã asupra
timpului liber.

GRUPURI DEFAVORIZATE ªI POLITICI
PENTRU ASISTENÞA LOR SOCIALÃ
Ioan MÃRGINEAN (coordonator), Livius MANEA,
Laureana URSE, Viorel GHEORGHE, dr. Hildegard PUWAK
Punct de referinþã al oricãrui demers sistematic de praxiologie umanitarã, problematica grupurilor defavorizate a constituit obiect de cercetare
prin conceptualizarea defavorizãrii printr-un efort analitic disociativ.
Obiectivele cercetãrii au vizat: operaþionalizarea ºi identificarea în
ansamblul social a grupurilor aflate într-o posturã inferioarã prin dispunerea
lor ierarhizatã în structurile societãþii, în zonele ei cele mai critice, unde se
manifestã mai acut procesele de inegalitate; relevarea mecanismelor care
conduc la defavorizarea pentru anumite categorii de populaþie; evidenþierea
consecinþelor pe care le are situarea unor persoane în grupuri sociale
defavorizate; elaborarea unor strategii de schimbare, înlãturarea sau
ameliorare a situaþiilor încriminate ca fiind defavorizante.
S-au luat în cercetare urmãtoarele grupuri defavorizate determinate,
în principal, dupã criteriul deficitului ºi/sau invarianþe de naturã economicã
sau socialã: minorii ocrotiþi, handicapaþii, persoanele vârstnice fãrã urmaºi
sau abandonate, sãracii, ºomerii.
Analiza mecanismelor defavorizante a relevat tarele majore ale
concepþiei preferate în sistemul totalitar în domeniul social: identificarea
dezinteresului pentru categoriile lipsite de securitate socialã, derobarea
acestuia ºi plasarea lor în anonimatul înþelegerii sociale (tolerare în familie,
înþelegere socialã sau abandon). La aceasta se adaugã faptul cã, în
condiþiile înrãutãþirii condiþiilor de trai ºi prin aceasta a labilizãrii înseºi a
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securitãþii de subzistenþã la nivelul unei pãrþi semnificative din populaþie –
întreþinerea sau îngrijirea unui “defavorizat” a generat presiuni ºi costuri
suplimentare la nivelul familiilor sau sistemului parental.
În contextul diversitãþii modelelor de viaþã ale grupurilor sociale, al
determinãrii defavorizãrii de prezenþa mai pregnantã a uneia din cele douã
dimensiuni – economicã ºi socialã – cercetarea a condus la evidenþierea
unei tipologii a defavorizãrii organicã, contextualã, favorizantã, prin prisma
cãreia s-au efectuat analizele concrete privind evaluarea calitãþii vieþii
diferitelor grupuri.
Urmãrind o finalitate pragmaticã, cercetarea a permis determinarea
principalelor coordonate ale unor strategii de schimbare, înlãturare sau
ameliorare a situaþiilor defavorizante sau generatoare de handicap, precum
ºi enunþarea direcþiilor în cadrul unor programe coerente de asistenþã
socialã pentru reintegrarea în circuitul de eficienþã socialã a individului prin
restabilirea relaþiilor situaþionale normale care definesc racordarea sa la
sistemul de nevoi, aspiraþii, motivaþii, statut ºi rol social.
Pornind de la faptul cã realizarea unei politici sociale de calitate
necesitã resurse financiare importante, la a cãror evaluare s-a procedat
pentru câteva variante ale unor posibile programe de asistenþã socialã în
România, în lucrare se fac unele propuneri privind finanþarea acestora,
modalitatea de constituire a resurselor în concordanþã cu schimbãrile din
procesul trecerii la economia de piaþã.

IMPACTUL POLITICULUI ASUPRA CALITÃÞII VIEÞII
dr. Ioan MÃRGINEAN (coordonator), Cornel ALECSE,
Marius BORÃNESCU, Cornelia COSTIN, Mihaela CZOBOR,
Livius MANEA, Gabriel MÃÞÃUAN, Radu VRÂNCEANU
Politicul este analizat din perspectiva relaþiei sale pentru calitatea
vieþii populaþiei, atât ca factor de influenþare, cât ºi ca domeniu efectiv de
manifestare. Sunt avute în vedere statutul ontologic al politicului, sistemul
de valori politice, virtuþile participative ale mediului politic, percepþia situaþiei
politice, caracteristicile fenomenului politic românesc din perioada
preelectoralã, experimentarea de cãtre populaþie a acestei forme de
existenþã socioumanã care este politicul, gradul de satisfacþie/insatisfacþie ºi
de frustrare, proiecþiile de viitor, atitudinile ºi opþiunile politice.
Ancheta sociologicã desfãºuratã în lunile aprilie-mai 1990 (perioada
premergãtoare alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale din 20 mai), pe un
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eºantion de 1.246 de persoane, a evidenþiat caracteristicile procesului de
trecere bruscã dupã revoluþie de la monopartitism, festivism oficial ºi
pasivismul unei mari pãrþi a societãþii civile la pluripartitism (cu fragmentarea
spectrului politic ºi constituirea a zeci de partide) ºi activismul politic
pasional, populaþia investigatã a exprimat aprecieri predominant favorabile
în legãturã cu transformãrile de ordin politic ºi implementarea principiilor
democratice în primele luni ale anului 1990 (peste 80% din subiecþi
apreciazã cã situaþia politicã s-a îmbunãtãþit). Totodatã, s-a manifestat un
nivel moderat de satisfacþie (numai 12% erau pe deplin mulþumiþi de situaþia
politicã existentã, 62% erau parþial mulþumiþi, în timp ce 16% erau
nemulþumiþi) ºi optimism în legãturã cu evoluþia politicã, economicã ºi
socialã pe termen lung a României (proiecþiile pozitive iau valori între 60 ºi
88%). Cercetarea a relevat un grad relativ înalt al participãrii politice,
mãsuratã prin 5 indicatori: discuþii politice în grupuri de cunoscuþi, lecturã cu
conþinut politic, persuasiune politicã, discuþii publice cu caracter politic,
apartenenþa la un partid politic. În acord cu diferitele cercetãri internaþionale
asupra participãrii politice, indicatorii cercetaþi alcãtuiesc o scalã cumulativã
Guttman (CR – 0,95), rezultând o ratã de participare politicã superioarã
valorilor medii înregistrate la nivel internaþional (numai 4% din subiecþi nu au
dat niciun rãspuns pozitiv, 11% se limiteazã la primul nivel al participãrii,
23% au douã rãspunsuri afirmative, 17% câte 3 astfel de rãspunsuri, 33%
câte 4, iar 12% au rãspunsuri afirmative la toþi cei 5 indicatori ai participãrii
politice), fapt confirmat ºi prin participarea la vot în cadrul alegerilor (85%
din totalul electoratului).

MODURI ªI STILURI DE VIAÞÃ
Marcel DORU (coordonator),
Laureana URSE, Mariana STANCIU
Lucrarea îºi propune realizarea unei baze teoretice coerente, în
vederea cercetãrilor viitoare privind modurile ºi stilurile de viaþã. Necesitatea
demersului teoretic s-a impus, în primul rând, datoritã marii diversitãþi de
definiþii existente în literatura de specialitate, definiþii uneori contradictorii ºi
de cele mai multe ori vagi, dând naºtere la confuzii între cei doi termeni.
Ideea principalã de la care s-a pornit în analiza modurilor ºi stilurilor
de viaþã este faptul cã individul, în tot timpul vieþii sale, începând chiar cu
primii ani ai existenþei, asimileazã diverse valori, norme ºi modele de
conduitã ca urmare a nevoii de socializare resimþit de orice persoanã care
trãieºte în societate. Modelele sunt preexistente individului, ceea ce asigurã
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o bazã obiectivã de definire a modurilor ºi stilurilor de viaþã. Un mod de
viaþã se constituie ca urmare a faptului cã o parte din modelele asimilate
sunt obligatorii pentru toþi membrii unei comunitãþi umane, pe când stilul de
viaþã este rezultatul alegerii unor modele care nu sunt obligatorii, opþiunea
fiind rezultatul unei structuri proprii a personalitãþii umane.
Sesizarea articulaþiilor sociale ale modurilor ºi stilurilor de viaþã s-a
impus ca un demers necesar în logica lucrãrii. În acest sens, s-au luat în
consideraþie 3 niveluri de analizã a contextului social care caracterizeazã
modurile ºi stilurile de viaþã. Un prim nivel îl constituie formele de organizare.
Urmãtorul nivel de analizã abordeazã relaþia dintre modurile ºi stilurile
de viaþã, pe de o parte, ºi structurile sociale reprezentate de status-uri ºi roluri, pe de altã parte. Din aceastã perspectivã se poate constata cã îndeplinirea unui rol în cadrul unei structuri sociale comportã confruntarea a douã
sisteme de valori. Pe de-o parte, valorile care prefigureazã rolul respectiv,
iar pe de altã parte, propriul sistem de valori care exercitã rolul respectiv.
Din confruntarea celor 2 sisteme de valori, comportamentul uman se racordeazã la unele modele obligatorii ce decurg din status-ul persoanei respective
ºi, totodatã, adoptã unele modele opþionale permise de “gradul de libertate”
în cadrul rolului exercitat. Apar, astfel, moduri de viaþã specifice unei anumite
categorii sociale (de exemplu, modul de viaþã þãrãnesc), dar ºi stiluri de
viaþã conforme cu sistemul de valori propriu fiecãrui individ sau grup social.
Al treilea nivel de analizã plaseazã problematica modurilor ºi stilurilor
de viaþã în interiorul instituþiilor sociale fundamentale (familie, educaþie,
bisericã, structurã economicã etc.), ceea ce permite o perspectivã mai
concretã, mai aproape de o anumitã realitate socialã datã.
Din mersul teoretic al acestei prime pãrþi a studiului, principala
concluzie ce se desprinde este faptul cã atât modul de viaþã, cât ºi stilul de
viaþã pot fi cercetate utilizând aceleaºi concepte ºi acelaºi aparat teoretic,
ceea ce creeazã premisele unor cercetãri de teren coerente ºi unitare.

DIAGNOZA CALITÃÞII VIEÞII
dr. Ioan MÃRGINEAN, Gheorghe SOCOL (coordonatori),
Elena BECA, Silvia IFTIME, Georgeta MITREA, Ilie SANDU
Lucrarea porneºte de la experienþa naþionalã ºi internaþionalã în
domeniu ºi urmãreºte ca, pe baza indicatorilor socioeconomici, sã realizeze
un tablou sintetic ºi veridic al calitãþii vieþii în România.
Informaþiile care fundamenteazã diagnoza au fost obþinute, în principal,
cu ajutorul unui chestionar administrat în lunile iunie-iulie 1990 unui eºan-
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tion naþional de 2050 persoane, fiind prima cercetare pe aceastã temã de o
asemenea amploare din þara noastrã. Conceput ca un instrument de investigaþie amplu, chestionarul a inclus întrebãri care s-au referit practic la toate
problemele calitãþii vieþii, atât din sfera materialã, cât ºi din cea spiritualã.
Prelucrarea, analiza ºi interpretarea datelor au permis obþinerea unei
imagini globale, la scara întregii þãri, a calitãþii vieþii din þara noastrã, la
momentul în care a fost efectuatã cercetarea. În acelaºi timp, au putut fi
surprinse
anumite
particularitãþi
determinate
de
caracteristicile
socioocupaþionale ale celor investigaþi ori de mediul rezidenþial.
Ca indicator socioeconomic cu pondere importantã în evaluarea
calitãþii vieþii, veniturile sunt apreciate de 60,6% din persoanele investigate
ca situându-se sub strictul necesar sau la limita acestuia. De aici rezultã o
stratificare socialã bipolarã, la un pol mai masiv grupându-se cei cu venituri
sub sau la limita necesitãþilor, iar la celãlalt, grupul mai redus numeric, al
celor cu o stare materialã peste aceastã linie de demarcaþie.
Înzestrarea gospodãriei cu echipament menajer ºi cultural îngãduie ºi
ea o caracterizare elocventã a nivelului de viaþã atins de populaþia în cauzã.
Din acest punct de vedere, cercetarea are relevat slaba dotare a
gospodãriilor determinatã – în cazul orãºenilor – preponderent de
insuficienþa mijloacelor financiare sau absenþa ofertei, iar în cazul sãtenilor,
într-o anumitã mãsurã ºi de nivelul mai scãzut al aspiraþiilor.
În planul valorilor spirituale, cercetarea a pus în evidenþã cã, pentru
persoanele cuprinse în eºantion, omul de alãturi este într-o mãsurã
binevoitor, deschis, responsabil ºi de încredere, alteori însã egoist ºi
nesigur, dar perfectibil. Cât priveºte lumea, s-a degajat impresia cã trãim
într-un univers care nu ne este ostil ºi care poate fi cunoscut. Înlãnþuirea
evenimentelor nefiind potrivnicã omului, este de dorit sã ne asumãm curajul
implicãrii. Fatalismul nu este recomandabil, sentimentul general fiind de
optimism. Cercetarea a arãtat cã majoritatea componentelor calitãþii vieþii
sunt percepute preponderent nefavorabil. Domeniile cele mai critice sunt
aprovizionarea cu bunuri nealimentare, prestaþiile de servicii, transportul în
comun, petrecerea timpului liber, aprovizionarea cu bunuri alimentare,
securitatea personalã, nivelul veniturilor. ªi la celelalte componente ale
calitãþii vieþii neajunsurile existente provoacã insatisfacþia populaþiei
studiate. În aceastã situaþie se aflã serviciile prestate de instituþiile publice,
calitatea mediului social, învãþãmântul ºi condiþiile de muncã, situaþia
socioprofesionalã. Mediul rezidenþial determinã apariþia unor diferenþieri ale
percepþiei calitãþii vieþii, o situaþie mai precarã având-o pensionarii, tinerii
sub 30 de ani, þãranii ºi muncitorii.

MANIFESTÃRI ªTIINÞIFICE

COLOCVIUL ROMÂNO-GERMAN “ECONOMIA
DE PIAÞÃ ªI STATUTUL SOCIAL - DIALOG DESPRE
OBIECTIVELE REFORMEI ªI ETAPELE ACESTEIA”,
Bucureºti, 4 octombrie-2 noiembrie 1990
INCE în colaborare cu Fundaþia Friedrich Ebert
Seminarul 1: Tranziþia spre economia de piaþã.
Referate:
1. Ordinea economicã de piaþã în RFG: bazele instituþionale, instrumente
de impozitare, bilanþ de rezultate ºi expunere la risc, prof. dr. Klaus
Mackscheidt, Universitatea din Köln.
2. Necesitatea accelerãrii tranziþiei la economia de piaþã, dr. Mircea
Ciumara, secretar ºtiinþific al INCE, secretar al PNÞ-cd.
3. Privatizarea, condiþie fundamentalã a trecerii la economia de piaþã, dr.
Aurel Iancu, director adjunct al ICRISI, membru în conducerea onorificã
a IRLI.
4. Rolul deputatului în condiþiile tranziþiei la economia de piaþã ºi
dezvoltarea economico-socialã teritorialã, Cazimir Ionescu, deputat
FSN, secretar al Biroului Permanent al Adunãrii Deputaþilor.
5. Contradicþii ale mecanismului economico-social în perioada de tranziþie
ºi guvernare, Bujor Bogdan Teodoriu, deputat FSN, preºedinte al
Subcomisiei de privatizare ºi tranziþie la economie de piaþã a Adunãrii
Deputaþilor.
6. Obstacole tehnice în calea privatizãrii, dr. Ihor Lemnij, cercetãtor
ºtiinþific, membru în Consiliul de Conducere al IRLI, membru al
Grupului de Dialog Social.
7. Dezetatizarea prin rãscumpãrare sau împroprietãrire, Vasile Pillat,
cercetãtor ºtiinþific la IEN, vicepreºedinte al IRLI.
8. Trecerea de la economia centralizatã la economia de piaþã prin
împroprietãrirea populaþiei, dr. Constantin Cojocaru, Cartelul Sindical
“ALFA”.
9. Demonopolizarea producþiei materiale – obiectiv al perioadei de
tranziþie spre economia de piaþã, dr. Victor Stoica, cercetãtor ºtiinþific la
IPE, din partea PNL.
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10. Convertibilitatea leului – condiþie a reformei, dr. Ilie ªerbãnescu,
redactor ºef al revistei “Lumea azi”.
11. Pledoarie pentru necesitatea unei legislaþii antitrust încã din perioada
de tranziþie spre economia de piaþã, dr. ing. Florin Alexe, Institutul
Politehnic Bucureºti, din partea PSDR.
12. O posibilã tacticã de trecere de la centralismul etatist la dirijismul
liberal, ing. Gheorghe Daria, ICTC, din partea PSDR.
Referenþi pe podium:
dr. Aurel Iancu, dr. Mircea Ciumara, Vasile Pilat.
Moderatori:
Adrian Severin, ministru asistent al primului-ministru pentru reformã ºi
relaþii cu Parlamentul, dr. Mircea Ciumara, secretar ºtiinþific al INCE.
Seminarul 2: Securitatea socialã
Referate:
1. Securitatea socialã în RFG. Principii de constituire, finanþare, stadiul
discuþiei privind reforma, prof. dr. Klaus Mackscheidt, Universitatea din
Köln.
2. Protecþia socialã în perioada de trecere la economia de piaþã, dr. Ioan
Mãrginean, director al ICCV.
3. Implicaþii sociale ale privatizãrii, Aurelian Dochia, cercetãtor ºtiinþific,
deputat FSN.
4. Protecþia socialã a populaþiei vârstnice, dr. Hildegard Puwak, secretar
ºtiinþific al ICCV.
5. Protecþia socialã – valenþe ºi limite, dr. Gheorghe Rãboacã, director al
ICSDMOS.
6. Elemente de construcþie a politicii sociale, Maria Poenaru, cercetãtor
ºtiinþific la IEN.
7. Probleme ale politicii repartiþiei veniturilor populaþiei, Maria Molnar,
cercetãtor ºtiinþific la IEN.
8. Modificãri ce trebuie aduse legislaþiei de pensii ºi asigurãri sociale în
condiþiile dezvoltãrii democratice a României, Valeriu Arbore, director al
Oficiului de Pensii al sectorului 1, din partea PSDR.
9. Consideraþii privind rolul ºi antrenarea agenþilor economici la formarea
veniturilor familiei în condiþiile privatizãrii economiei, Georgeta
Dumitrescu, cercetãtor ºtiinþific la IEN.
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10. Consideraþii privind instituirea impozitului pe veniturile personale,
Daniel Fãtu, cercetãtor ºtiinþific la IEN.
11. Protecþia socialã a ºomerilor în România, Mihaela Codin, cercetãtor
ºtiinþific la ICCV.
Referenþi pe podium:
dr. Ioan Mãrginean, dr. Hildegard Puwak, Maria Poenaru.
Moderatori:
prof. dr. Cãtãlin Zamfir, ministrul muncii ºi protecþiei sociale, dr.
Mircea Ciumara, secretar ºtiinþific al INCE.
Seminarul 3: Management
Referate:
1. Planificarea ºi funcþionarea întreprinderii în condiþiile riscului specific
economiei de piaþã, prof. dr. Joachim Hentze, Universitatea Tehnicã din
Braunschweig, director al Institutului de Cercetãri Economice.
2. Mutaþii manageriale în procesul trecerii la economia de piaþã, dr. ing.
Corneliu Russu, director al ICRISI.
3. Poziþia eficienþei economice în management, prof. dr. Alexandru
Gheorghiu, decanul Facultãþii de Econometrie, Universitatea
Particularã U-90.
4. Riscul de afaceri în economia de tranziþie, conf. dr. Ioan Popa, ºeful
Catedrei de Relaþii Economice Internaþionale de la ASE, membru al
IRLI.
5. Solvabilitatea, lichiditatea, capacitatea de platã ale întreprinderii ºi
modele de optimizare a acestora în condiþiile economiei de piaþã, dr.
Florin Georgescu, director general al Direcþiei Generale a Controlului
Financiar de Stat a Municipiului Bucureºti, membru al IRLI.
6. O concepþie microeconomicã a perioadei de trecere la economia de
piaþã în România, conf. dr. Dumitru D. Popescu, ASE, membru în
conducerea IRLI.
7. Evoluþia corelaþiei dintre planificarea macroeconomicã ºi microeconomicã în condiþiile tranziþiei la o economie de piaþã, prof. dr. Mihai
Pãrãluþã, Departamentul de Managament.
8. Rolul sondajului în fundamentarea planului ºi reducerea riscurilor, dr.
Gheorghe Nistorescu, Cartelul Sindical ALFA.
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9. Diversificarea ofertei de produse ºi servicii ale întreprinderilor în sensul
micºorãrii riscului în cadrul economiei de piaþã, dr. Florin Alexe, din
partea PSDR.
10. Cu privire la determinarea valorii întreprinderii, conf. dr. Petre Jica,
Universitatea Iaºi.
11. Cerinþe de economicitate prin mãsuri fiscale în perioada formãrii pieþei
capitalului, Lucian Croitoru, secretar ºtiinþific al ICRISI.
12. Conducere ºi inovare, Mariana Andrei, Cartelul Sindical ALFA.
13. Planificarea în întreprinderi în condiþiile riscului determinat de economia
de piaþã, Anatol Merling, din partea PSDR.
14. Model de reconvertire a unei foste unitãþi economice socialiste într-o
societate comercialã cu capital anonim pe acþiuni, Dan Cristescu,
Cartelul Sindical ALFA.
Referenþi pe podium:
dr. ing. Corneliu Russu, dr. Ioan Popa, dr. Florin Georgescu.
Moderatori:
Miron Mihu Biji, secretar de stat la Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
dr. Mircea Ciumara, secretar ºtiinþific al INCE.
Seminarul 4: Politica de personal
Referate:
1. Politica de personal a întreprinderii în procesul adaptãrii la condiþiile
economiei de piaþã, prof. dr. Joachim Hentze, Universitatea Tehnicã din
Braunschweig, director al Institutului de Cercetãri Economice.
2. Elemente privind politica salarialã la nivelul sectorului de iniþiativã
particularã, conf. dr. Mircea Coºea, secretar de stat, membru al IRLI.
3. Despre reforma necesarã în sistemul de salarizare, dr. ing. Ulm
Spineanu, secretar al PNÞ-cd;
4. Gestiunea resurselor umane la nivel de întreprindere în condiþiile
tranziþiei la economia de piaþã, dr. Ioan Bratu, ºef de sector la IEN.
5. Autoritatea personalului de conducere, dr. Adrian Popescu Necºeºti,
din partea PNL;
6. Perspectivele ºomajului în România, dr. Gheorghe Nistorescu, Cartelul
Sindical ALFA.
7. Necesitatea recalificãrii ºi reorientãrii profesionale a forþei de muncã în
perioada trecerii la economia de piaþã, dr. Florin Alexe, din partea PSDR.
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8. Un nou sistem informaþional – cerinþã vitalã a cunoaºterii proceselor de
pe piaþa muncii, Gabriela Predoºanu, Sânziana Mihãescu, cercetãtori
ºtiinþifici la IEN.
9. Formarea ºi adaptarea profesionalã a forþei de muncã în condiþiile
tranziþiei la economia de piaþã, Marta-Cristina Suciu, cercetãtor ºtiinþific
la ICRISI;
10. Crearea de locuri de muncã prin iniþiative locale, Florin Bonciu,
cercetãtor ºtiinþific la IEM, membru al IRLI.
11. Recalificarea femeilor din întreprinderile mari în cadrul tranziþiei spre
economia de piaþã, ing. Smaranda Dobrescu, din partea PSDR.
Referenþi pe podium:
Dr. ing. Corneliu Russu, dr. Ioan Popa, dr. Florin Georgescu.
Moderatori:
dr. Mugur Isãrescu, guvernatorul Bãncii Naþionale,
dr. Mircea Ciumara, secretar ºtiinþific al INCE.
Seminarul 5: Piaþa muncii
Referate:
1. Piaþa muncii ºi politica privind piaþa muncii în R.F. Germania, prof. dr.
Heintze Markmann, fost director al Institutului de Cercetãri Economice
al Ligii Sindicatelor Germane.
2. Politica activã a pieþei muncii în R.F. Germania, Institutul de Cercetãri
Economice al Ligii Sindicatelor Germane.
3. Piaþa muncii în România – caracteristici ºi tendinþe, dr. Steliana Perþ,
ºef de sector la IEN.
4. Poziþia CNSLR faþã de problemele cu care se confruntã miºcarea
sindicalã româneascã, prof. dr. Victor Ciorbea, preºedinte al CNSLR.
5. Echilibrul ocupãrii forþei de muncã în România în condiþiile tranziþiei la
economia de piaþã, dr. Constantin Ciutacu, cercetãtor ºtiinþific la IEN.
6. Sindicatele ºi problema recalificãrii forþei de muncã în condiþiile trecerii
la economia de piaþã, dr. Vlad Roºca, Institutul Politehnic Bucureºti, din
partea PNÞ – cd.
7. Estimarea cererii de forþã de muncã în România, Doru Mihalcea,
cercetãtor ºtiinþific la IEN.
8. Flexibilizarea ofertei de forþã de muncã în România, Florin Pavelescu,
cercetãtor ºtiinþific la IEN.
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9. ªomajul fricþional. Un model de ocupare a mâinii de lucru disponibile în
România, Marcel Apostolescu, Cartelul Sindical ALFA.
10. Locul ºi rolul sindicatelor în demolarea structurilor totalitare ºi
introducerea democraþiei în România, Marin Miclici, Sindicatul ASCAR.
Referenþi pe podium:
Ioan Boboc, dr. Steliana Perþ, Constantin Avramescu.
Moderatori:
Octavian Partenie, secretar de stat la Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale,
dr. Mircea Ciumara, secretar ºtiinþific al INCE.
Seminarul 6: Negocierile salariale
Referate:
1. Negocierea salariilor ºi autonomia tarifarã în R.F. Germania, dr.
Reinhard Bispink, Institutul de Cercetãri Economice al Ligii Sindicatelor
Germane.
2. Planificarea ºi negocierea la nivel microeconomic privind prevenirea
riscurilor în economia de piaþã, dr. Hartmut Seifert, Institutul de
Cercetãri Economice al Ligii Sindicatelor Germane.
3. Relaþia tripartitã în România, Ioan Boboc, Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale.
4. Un rãspuns necesar la liberalizarea sistemului de preþuri: “scara
mobilã” a veniturilor, dr. Florin Alexe, din partea PSDR.
5. Negocierea salariilor în perioada de tranziþie la economia de piaþã,
Gabriel Mãþãuan, cercetãtor ºtiinþific la ICCV.
6. Greva – sensurile unei decizii sindicale, Mircea Cleciu, din partea PNL
7. Alternative ale unei politici de salarii în România, Valentina Vasile,
cercetãtor ºtiinþific la IEN.
8. Moratoriul asupra salariilor ºi evoluþia preþurilor, Mircea Popa, directorul
ziarului Argument, Sindicatul Frãþia.
9. Dimensionarea adecvatã a salariului minim garantat în România,
Marcel Apostolescu, Cartelul sindical ALFA.
10. Modalitãþi de protecþie socialã în cazul grevelor în situaþia trecerii la
economia de piaþã, Mihai Popescu, Sindicatul GICC.
11. O strategie privind revendicãrile salariale pentru personalul feminin
angajat, Smaranda Dobrescu, din partea PSDR.
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Referenþi pe podium:
Ioan Boboc, dr. Steliana Perþ, Constantin Avramescu.
Moderatori:
prof. dr. Cãtãlin Zamfir, Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
dr. Mircea Ciumara, secretar ºtiinþific al INCE.
Coordonatorii colectivelor de organizare a colocviului:
Mihai ªtefan, directorul general adjunct al INCE.
dr. Reinhold Sohns, ºeful Compartimentului Industriei al Fundaþiei
Friedrich Ebert.

DEZBATEREA PRIVIND “PLANUL RUGINÃ”
În zilele de 20 ºi 27 decembrie 1990, dând curs convenþiei intervenite între acad. Tudorel POSTOLACHE ºi prof.
Anghel RUGINÃ, la sediul INCE a avut loc o dezbatere
privind lucrarea “Un miracol economic în România liberã
este încã posibil”.
Alãturi de acad. Tudorel POSTOLACHE ºi prof. Anghel
RUGINÃ, la discuþie* au participat prof. dr. Constantin
IONETE, prof. dr. Gheorghe DOLGU, Mihai ªTEFAN, dr.
Mircea CIUMARA, dr. Gheorghe ZAMAN, dr. Aurel IANCU,
Vasile PILLAT ºi Rodica DÃNESCU. Cu prilejul dezbaterii,
prof. Costin KIRIÞESCU ºi-a expus punctul de vedere întro amplã analizã asupra “Planului Ruginã”, referatul
domniei sale fiind prezentat în cadrul ºedinþei.

• Domnul Tudorel Postolache: Vã rog sã-mi permiteþi, la început,
sã vã adresez un foarte cãlduros “Bun venit” în institutul care este foarte
legat de dumneavoastrã ºi ne bucurã cã putem sã vã adresãm acest salut
în calitatea dv. dumneavoastrã de membru de onoare al Academiei
Române, onorând în felul acesta breasla economiºtiilor români.
Aceastã întâlnire aº spune cã are mai multe explicaþii – atât pentru
dv., cât ºi pentru noi, pentru a ne stabili un mod de desfãºurare a lucrãrilor.
În primul rând, eu consider cã aceastã întâlnire este o continuare a
ºedinþei solemne a Consiliului ªtiinþific al institutului nostru, care a avut loc
în varã cu prilejul vizitei la institut, prilej cu care am lansat ºi propunerea ca
dv. sã fiþi membru de onoare al Academiei Române. De asemenea, vã
amintiþi ºi ne amintim cu toþii cã la ºedinþa solemnã a Consiliului ªtiinþific s-a
stabilit ca, sub egida institutului nostru, sã se editeze în limba românã opera
economicã a profesorului Anghel N. Ruginã. Un prim volum, în proiect, a
fost perfectat; activitatea continuã ºi, suntem în mãsurã sã comunicãm,
aranjamentele cu Editura Academiei Române sunt definitivate.
Cu prilejul ºedinþei Consiliului ªtiinþific la care m-am referit, vorbitorii
prezenþi ºi la întâlnirea de astãzi au fãcut o concentratã trecere în revistã a
operei profesorului Anghel Ruginã.
* Stenograma integralã a discuþiei poate fi consultatã la Secretariatul ªtiinþific al
Institutului Naþional de Cercetãri Economice.
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Domnul Anghel Ruginã este un gânditor care a asimilat întreaga
moºtenire a teoriei economice ºi istoriei economice pânã în zilele noastre ºi
care, în acelaºi timp, prin implicarea lui nemijlocitã în elaborarea politicii
economice, stãpâneºte perfect mecanismele economice reale. În acelaºi
timp, domnia sa este, prin scrierile sale, un gânditor profund original.
Profesorul Anghel Ruginã adoptã o opticã diferitã, ajungând la concluzia cã
instrumentele elaborate de ºtiinþa economicã, mai ales în ultima perioadã,
trebuie sã fie privite ca fiind complementare. Aceastã complementaritate se
regãseºte în cele ºapte modele. Domnul profesor, cu o viziune largã asupra
ºtiinþei economice, le stabileºte corespondenþe cu alte ºtiinþe ºi, ca sã
folosesc expresia dumnealui, “aduce sub acelaºi acoperiº” mai multe ºtiinþe.
Aº sublinia în mod distinct uºurinþa cu care domnul profesor se miºcã în
toate aceste câmpuri ºi legãturile pe care le face.
La profesorul Anghel N. Ruginã este deosebit de evident faptul cã
finalitatea ultimã a gândirii economice este nu numai de a explica realitatea
economicã, ci ºi de a furniza repere pentru politica economicã. Lucrarea sa
intitulatã “Capitalismul american la rãscruce” oglindeºte aceastã
dimensiune, ea cuprinzând toate scrierile adesate preºedinþilor americani
Johnson, Nixon ºi Ford ºi memoriile în care domnia sa îºi prezintã
concepþiile. În aceastã ordine de idei se încadreazã ºi programele pe care
le-a elaborat pentru o serie de þãri, inclusiv pentru pregãtirea “Schiþei
privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în România”.
Rezumându-mã la cele spuse pânã acum, aº afirma cã, în esenþã,
contribuþiile esenþiale ale profesorului Ruginã se plaseazã în douã planuri:
Primul plan vizeazã metodologia ºtiinþei economice, ºi anume
depãºirea antinomiei echilibru-dezechilibru, printr-o viziune simultan
focalizatã în “taberele de orientare a ºtiinþelor economice”, care au o dublã
vocaþia, ºi anume, pe de o parte, ca un adevãrat Tabel Mendeleev pentru
ºtiinþa economicã, vocaþia de a unifica ºtiinþa economicã atât de parcelatã în
prezent, iar pe de altã parte, de a depãºi viziunea Tabelului Mendeleev, prin
încercarea de unificare nu numai a ºtiinþei economice, ci ºi a acesteia cu
ºtiinþele naturii, tehnice ºi sociale. Este ceea ce ne-a determinat sã susþinem
cu convingere ºi cãldurã alegerea domniei sale în Academia Românã.
Cel de-al doilea plan esenþial al creaþiei profesorului Ruginã s-ar
putea spune cã depãºeºte aria ºtiinþei economice ca atare, este vorba de
politica economicã; dar dacã este justã afirmaþia cã politica economicã
depãºeºte ºtiinþa economicã propriu-zisã, tot atât de adevãrat este cã ºtiinþa
economicã fãrã finalitatea ei într-o politicã economicã ºtiinþificã ar rãmâne
un nonsens.
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Dupã plecarea domnului profesor în Statele Unite, domnia sa a
analizat “Schiþa de strategie” elaboratã de institutul nostru în cadrul Comisiei
guvernamentale ºi publicatã în luna mai.
În scrisorile pe care mi le-a adresat cu amabilitate ne-a impresionat
prin atenþia pe care a acordat-o analizei acestei schiþe.
În scrisoarea din 15 octombrie 1990, domnia sa subliniazã, ºi eu
împãrtãºesc aceastã subliniere, cã: “Am impresia cã, dacã noi doi am lucra
împreunã în sinceritate ºi devotament la cauza naþiunii întregi (pe deasupra
intereselor de partid), am putea scãpa þara de ruina economicã ºi explozia
socialã însoþitã de consecinþe ce nu se pot imagina în momentul de faþã.
Ceva radical trebuie fãcut înainte de 22 decembrie 1990”.
Ideea este reluatã ºi precizatã în scrisoarea expediatã pe 10
noiembrie, în care profesorul Ruginã îmi scrie cã a analizat cu atenþie Schiþa
de strategie, citez:”...pe care am gãsit-o excelentã pentru cã dã mai multe
scenarii din care Guvernul putea sã-ºi aleagã unul ºi sã-l îmbunãtãþeascã”...
“Eu sunt convins cã “dacã lucrãm împreunã” toate problemele României de
azi ºi de mâine se pot rezolva în modul cel mai eficient pentru a realiza
þelurile propuse. Propun ca, la întâlnirea de la Bucureºti, dv. sã aranjaþi o
întâlnire cu un grup mic ºi sã discutãm strategia ºi tactica cea mai bunã.
Între timp voi pregãti ºi partea a III-a din “Contradicþii ºi inconsistenþe”.
La aceasta a fost anexatã ºi o foarte amãnunþitã analizã criticã a
Schiþei ºi concretizãrii Programului Guvernului. De aceea ne-am bucurat
când am auzit cã vine în România la începutul lunii decembrie ºi aº spune
cã o anumitã nerãbdare ne-a stãpânit chiar în cursul acestor trei sãptãmâni
de când sunteþi în þarã, în sensul cã, în ciuda încercãrilor noastre repetate
de a da curs invitaþiei ºi sugestiei dv., începând cu prezenþa la aeroport în
noaptea sosirii ºi continuând în zilele urmãtoare pânã astãzi, totuºi, datoritã
presiunilor la care sunteþi supus în ceea ce priveºte programul, nu am putut
da curs cererii dv. Or, în acest domeniu, eu consider cã avem o obligaþie
moralã ºi faþã de ºtiinþa economicã pe care o slujim.
Domnul profesor Ruginã a fãcut o analizã amãnunþitã a Schiþei
strategiei tranziþiei pe care a trimis-o mai multor persoane ºi instituþii ºi a
avut amabilitatea sã mi-o trimitã ºi mie. Nu pot sã nu apreciez consecvenþa
metodei ºi sistemului în gândirea ºi analiza pe care o întreprinde ºi chiar
mai mult, aº dori sã mulþumesc pentru aprecierile pe care le face la adresa
Schiþei strategiei.
În aceastã analizã, partea a doua la scrisoarea din 15 noiembrie,
intitulatã “De ce programul anunþat de guvern în august-septembrie 1990 nu
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poate avea succes sã atingã þelurile propuse”, devine limpede cã
propunerea fãcutã în scrisoare nu este gratuitã, ci are întemeieri adânci.
Convingerea domnului profesor este cã abordarea istoricã ºi cu cea
analiticã trebuie sã se completeze.
Pe lângã aprecierile critice, domnul profesor are ºi unele aprecieri
pozitive. Dânsul afirmã: “Un punct bun accentuat în Schiþã este faptul cã
nici teoria ºi nici practica mondialã nu dispun de soluþii care sã poatã fi
importate ºi aplicate nemijlocit, ca atare, în condiþiile noastre”. Vom vedea
mai departe cã acest “punct bun”, care corespunde întru totul cu filosofia
economicã exprimatã în planul nostru de refacere ºi stabilizare economicã
ºi financiarã ce poartã titlul “Un miracol economic în România liberã este
încã posibil!”, nu s-a mai reþinut în Programul din august-septembrie1990.
De asemenea, în schiþã se scot în evidenþã douã metode diferite de tranziþie
de la economia de stat la o economie de piaþã liberã, ºi anume “terapia ºoc”
ºi “tranziþia gradualã de duratã”, cu observaþiunea: “strategia pentru care
optãm ar putea fi definitã ca o tranziþie gradualã, efectuatã în ritm rapid ºi în
cadrul cãreia implementarea mecanismelor juridice ºi economice strict
necesare funcþionãrii economiei de piaþã sã se facã în mod accelerat (în cel
mult 2-3 ani), cu asigurarea unei protecþii sociale corespunzãtoare a întregii
colectivitãþi”.
În planul nostru, de asemenea, se prevede o epocã de tranziþie de 3
ani, deºi cu un înþeles puþin deosebit, în sensul cã reformele de bazã se fac
în una ºi aceeaºi zi (acceleraþie maximã!), iar 3 ani se referã la o perioadã
de ajustare la noua stare de lucruri, la noua ordine economicã, perioadã
care are acelaºi scop de “asigurare a unei protecþii sociale la întreaga
populaþie”.
Tot în aceastã parte a II-a se spune: “De altfel, nicio problemã, dar
absolut niciuna – atât în ºtiinþele sociale, inclusiv economia politicã, cât ºi în
ºtiinþele naturale – nu se poate rezolva satisfãcãtor în practicã decât numai
dacã s-a rezolvat mai întâi în mod satisfãcãtor în analiza teoreticã, unde nu
trebuie sã existe contradicþii sau inconsistenþe. Acesta este un principiu
fundamental al adevãrului în ºtiinþã, ca ºi în viaþa practicã,”...
... ºi în continuare: “Aici nu este vorba de o criticã formalã negativã
împotriva programului propus de Guvern, care evident are ºi pãrþi bune,
cum este aceea de «asigurare a unei protecþii sociale», dar, din nefericire, ºi
pãrþi discutabile. Aici este vorba mai degrabã de o cercetare obiectivºtiinþificã pentru a afla adevãrul - în teorie, cât ºi în practicã – fãrã înfloriri ºi
fãrã ambiguitãþi, cu scopul de a face corecturile necesare ºi a pune întreg
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Programul pe o cale dreaptã ºi nedisputabilã – «sur la bonne voie», cum
spun francezii.”
ªi aceastã poziþie fundamentalã este de salutat în analiza riguroasã
întreprinsã de domnul profesor Ruginã.
O chestiune la care aº dori sã mã refer, pentru cã ne priveºte pe noi
ca institut.
Dânsul scria: “Ne-a uimit, spre exemplu, numãrul specialiºtilor români
care au contribuit la elaborarea studiului (Schiþa): peste 1200 de economiºti.
Impunãtor este, de asemenea, ºi numãrul personalitãþilor din strãinãtate
care au fost consultate, nu mai puþin de 90.
Având în vedere timpul extraordinar de limitat (din februarie pânã la
sfârºitul lunii mai 1990), este aproape de necrezut – un altfel de “Miracol”! –
cum coordonatorul academician Tudorel Postolache a putut sã închege un
astfel de Raport atât de cuprinzãtor (74 pagini), cu multe date statistice sub
formã de indici ºi scheme”.
În mãsura în care este vorba de o apreciere pozitivã, noi o salutãm, în
mãsura în care este vorba de o întrebare, cred cã unele lãmuriri ar trebui
date. Explicaþia probabil cã poate fi înþeleasã numai din interior. Este foarte
greu sã-þi cunoºti cerul gurii proprii cu limba altuia. Trebuie sã spun cã
poate ºi nouã ne-ar pãrea acum, într-un fel, incredibil efortul fãcut, dar el se
datoreazã entuziasmului cu care au lucrat toþi aceºti oameni, ºi nu numai
aceºtia, ci ºi mulþi alþii, entuziasm dublat de dorinþa constantã de a participa
la elaborarea unei strategii ºtiinþific fundamentate de trecere la economia de
piaþã. A fost un program autoimpus de la 8-8 ºi noaptea citirea lucrãrilor
pentru a ne pregãti pentru dezbaterile de a doua zi.
A fost iniþiatã ºi o primã treaptã a unei lucrãri privind retehnologizarea
ramurilor ºi unitãþilor, lucrare care a parcurs doar prima treaptã din cele trei
ºi anume întocmirea unor colective de specialiºti la care au participat nu
1200 de oameni, ci, dupã aprecierile globale, cifra chiar depãºeºte 10.000
de lucrãtori din institutele de cercetare ºi proiectare ale României, care au
avut posibilitatea, pentru prima oarã, sã-ºi spunã pãrerea cum vãd ei
retehnologizarea unitãþilor.
Aº spune cã nici entuziasmul ºi nici dorinþa nu ar fi fost suficiente
dacã nu ar fi existat ceea ce am denumi o gândire economicã paralelã,
dacã n-ar fi existat acumulãri în bagajul teoretic al cercetãtorilor care pot fi
priviþi de sus, pot fi bãtuþi pe umãr de unul sau altul, dar care, în realitate, sau dovedit a avea acumulate argumente alternative care ºi-au gãsit câmp
de manifestare în perioada urmãtoare Revoluþiei din Decembrie. Aºa se
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explicã zecile de lucrãri ale institutului, caiete care au apãrut în decurs de
câteva sãptãmâni. ªi poate cã, într-adevãr, au avut dreptate colegii mei
prezenþi aici când, în mod repetat, au susþinut cã trebuia sã nu fiu atât de
zgârcit în a face cunoscute metodele de lucru ºi meritele Schiþei strategiei
de tranziþie.Eu am avut anumite considerente pe care le consider ºi acum
întemeiate pentru cã, înainte de toate, am þinut sã fim departe de campania
electoralã. Aºa se explicã de ce, pe de o parte, Schiþa este mai puþin
cunoscutã, iar pe de altã parte, nu sunt cunoscute metodele de muncã pe
care, la nevoie, trebuie sã le explicãm.
Noi dispunem de o criticã amãnunþitã a profesorului Anghel N. Ruginã
la adresa Schiþei de strategie ºi a Programului guvernamental ºi, pentru o
conlucrare în bunã cunoºtinþã, în sensul celor propuse de profesor, ar trebui
ºi dânsul sã cunoascã evaluãrile noastre asupra planului domniei sale, lucru
care poate fi fãcut temeinic doar cu instrumentele ºtiinþei ºi într-un cadru
ºtiinþific adecvat.
Ar trebui sã reamintesc celor prezenþi ºi dumneavoastrã, domnule
profesor, cã noi am analizat cu toate atenþia programul dv. încã din lunile
martie-aprilie. Aºa se explicã de ce anumite elemente coincid.
Aº vrea sã fac 2-3 sublinieri. În primul rând, sã ne precizãm ce anume
discutãm ºi ce anume comparãm, pentru ca ele sã fie întemeiate sub raport
ºtiinþific.
Întâlnirea de astãzi, dacã domnul profesor are timp, ar putea fi urmatã
de o a doua întâlnire de lucru. Am putea creiona o discuþie asupra Planului
profesorului Ruginã ºi, în relaþie cu partea a II-a la scrisoarea din 15
noiembrie 1990, sã încercãm o comparaþie cu Schiþa pe care domnia sa a
analizat-o.
Dupã pãrerea mea, Programul Guvernului ºi, mai departe, modul
concret în care este condusã înfãptuirea lui sunt douã trepte succesive mai
concrete faþã de Schiþa de strategie.
În ceea ce priveºte Programul Guvernului, este cel mai bine prezentat
de premierul Petre Roman; el a fost adoptat în unanimitate de Parlament ºi
toate formaþiunile politice ºi în special cele de opoziþie au declarat cã este
propriul lor program. Aº aminti cã toate organizaþiile economice
internaþionale, începând cu FMI ºi Banca Mondialã, ai cãror experþi se
disting prin exigenþã, au validat acest program.
În ceea ce priveºte modul în care este condusã operaþia de aplicare a
lui, sigur cã aceasta poate fi discutatã, dar nu putem sã considerãm un
program sau o strategie abstracte, sã le comparãm cu modalitãþi concrete
de aplicare a unui alt program.
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Cred cã trebuie sã rãmânem, în discuþia de astãzi, în limitele analizei
ºtiinþifice, în domeniul analizei comparate a Planului Ruginã cu Schiþa de
strategie ºi eventual cu Programul Guvernului, în sensul precizat mai sus.
Aº mai face o recomandare pentru discuþia noastrã: pentru ca
rezultatele sã fie cât mai eficiente, în vederea conlucrãrii pe care domnul
profesor o propune ºi care cred cã este beneficã sub toate aspectele, este
necesar sã facem eforturi pentru a înþelege corect poziþiile.
Domnul profesor Ruginã menþioneazã, în analiza pe care o face la
Schiþa ºi la Programul Guvernului, cã în mai multe locuri din Schiþã se
prevede atingerea unui standard de viaþã al populaþiei la nivel mediu
european, ºi anume în cursul perioadei de tranziþie pânã în iunie 1992. În
realitate, aºa cum rezultã din toate locurile din cele 74 de pagini ale Schiþei,
noi am avut în vedere un lucru cu mult mai realist, ºi anume este vorba nu
de un standard de viaþã al populaþiei în general, ci de indicatori de bazã la
nivelul mediu european, ºi nu vest-european. Pe de altã parte, atingerea
nivelului mediu european, în care este inclusã ºi Uniunea Sovieticã ºi
Turcia, este prevãzutã a se realiza nu pentru iunie 1992, ci pe întreg
parcursul perioadei de tranziþie, care variazã în cele 8 scenarii de bazã între
6 ºi 12 ani, în funcþie de variabilele luate în consideraþie. Altceva este cã se
porneºte de la ideea, pe care o consider întemeiatã, de a ameliora
indicatorii de bazã ai nivelului de trai începând cu 1990, iar la unii dintre
aceºtia sã se ajungã în 1991 la media europeanã.
La discuþia de astãzi participã:
– domnul Mircea Ciumara, secretarul ºtiinþific al institutului;
– domnul Mihai ªtefan, director general al institutului;
– domnul profesor Constantin Ionete, care a fost unul din pilonii
definitivãrii textului Schiþei de strategie ºi un reputat specialist în
domeniul financiar, cel care a fãcut prima evaluare a planului dv.
prin martie-aprilie;
– domniºoara Rodica Dãnescu, reprezentanta generaþiei tinere;
– domnul Vasile Pillat care este colaborator al institutului nostru ºi
director adjunct la Institutul pentru Libera Iniþiativã împreunã cu
domnul Dãianu ºi care, dupã opinia noastrã, este unul din cei mai
buni cunoscãtori ai literaturii americane ºi vest-europene, dar ºi al
literaturii est-europene;
– domnul Gheorghe Zaman, directorul Institutului de Economie
Naþionalã ºi care, de asemenea, are acest atu urmãreºte ambele
procese concomitent;
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– domnul dr. Aurel Iancu, foarte bine cunoscut tuturor prin elaborãrile
teoretico-fundamentale ºi prin elaborãrile în domeniul privatizãrii ºi
teoriei tranziþiei în aceste câteva luni;
– domnul profesor Gheorghe Dolgu, care a fãcut o muncã onorantã
pentru el ºi pentru noi, prin traducerea operei dv. ºi care este
cunoscãtor nu numai al planului dv, ci ºi al ansamblului operei pe
care acest plan se grefeazã.
Am rugat, de asemenea, sã participe la aceastã discuþie pe domnul
profesor Costin Chiriþescu, care, în opinia mea, este unul din economiºtii
care onoreazã ºtiinþa economicã actualã în domeniul monetar înainte de
toate ºi care, prin faptul cã are o coloanã vertebralã ireproºabilã, doveditã în
cursul tuturor anilor ºi deceniilor care s-au scurs, dã un plus de substanþã
ºtiinþificã ºi de þinutã eticã discuþiei noastre. Din pãcate, nu a putut participa
ºi a trimis un referat scris pe care o sã-l analizãm în cursul întâlnirii noastre
tocmai ca o dovadã a stimei ce vã poartã ºi în consonanþã cu modalitatea în
care dânsul lucreazã în general.
Dacã sunteþi de acord, eu aº da cuvântul câtorva colegi.
Astãzi propun sã ne rezumãm la analiza Planului Ruginã ºi la analiza
comparatã a Planului Ruginã cu Schiþa.
• Domnul profesor Constantin Ionete: De la început vreau sã-mi
exprim satisfacþia pe care o am de a participa, pentru a treia oarã, la o
discuþie cu domnul profesor Ruginã pe care îl apreciez ºi îl stimez pe plan
ºtiinþific, moral ºi patriotic. De asemenea, vreau sã-mi exprim, de la început,
modul în care înþeleg eu sã ridic unele probleme în legãturã cu subiectul. Aº
reaminti un principiu foarte important, ºi anume cã orice problemã concretã
este uºor de rezolvat dacã în prealabil a fost lãmuritã sau rezolvatã teoretic.
Din acest punct de vedere, eu spun cã planul Ruginã are o rezolvare
teoreticã. De aceea nu voi aborda deloc aspectele teoretice ale planului
Ruginã, pe care le consider rezolvate ºtiinþific ºi foarte bine puse la punct
prin logica de susþinere, prin coerenþa susþinerilor. Mã voi referi la aspectele
pe care le ridicã concretul. De multe ori existã ºi probleme rezolvate
teoretic, dar care n-au ajuns în stadiul sã fie rezolvate practic.
În acest spirit, îmi voi permite sã fac câteva aprecieri pe care le-am
avut eu asupra proiectului Ruginã. Cu ce aº începe? Aº începe cu costurile
pe care le presupune aplicarea proiectului Ruginã. Primul element necesar
este urmãtorul: ce masã bãneascã în circulaþie trebuie sã înlocuim astãzi.
Masa este de 1.000 mld. lei. Pentru a înlocui aceastã masã bãneascã care
variazã de la o lunã la alta, de la un trimestru la altul, cum o acopãr, cum o
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putem acoperi cu un metal nobil, ºi anume în argint în primul rând ºi în al
doilea rând ºi cu susþinere de aur.
Dupã calculele mele, pornind de la aceastã masã bãneascã, de la
stabilirea unui raport valoric între ea ºi dolari considerând dolarul la 80 lei ºi
pornind de la preþul argintului ºi aurului pe pieþele monetare la bursele de
valori în care preþul argintului este de 160 de $/kg ºi al aurului 12.000 $/kg,
am ajuns la un calcul cã ne-ar trebui între 70.000-80.000 t argint. Socotind
la preþul actual al argintului, ne-ar trebui un împrumut de 10-12 mil. dolari
pentru cumpãrarea argintului. Din ce cauzã? Noi avem o producþie de argint
de 37 t/an ºi avem un consum de argint de 80 t/an, deci un deficit de 43
t/an. Consumul argintului este foarte mare în industrie. Toatã industria de
vârf se bazeazã pe argint, aur ºi platinã. Avem totuºi o rezervã de argint
care este foarte restrânsã, de 400 t. Ea va putea acopei acest an ºi încã
câþiva ani. Aurul care s-ar putea constitui ca o rezervã a emisiunii bãneºti, o
acoperire cu metal nobil a masei bãneºti în circulaþie (cifra calculatã de
mine) este de 45 t. Socotitã la paritatea aur-argint care este 7,5, înseamnã
cã aceasta ar acoperi cam 300-350 t argint necesarã emisiunii bãneºti. Cam
aceasta este zestrea cu care noi am putea pleca la drum. În rest, trebuie sã
facem apel la împrumuturi pe pieþele internaþionale.
Un al doilea aspect: o cerere pe piaþa burselor de valori, începând de
la 1 t în sus, bulverseazã piaþa. Noi ar trebui sã cumpãrãm 70.000 t argint.
De la câteva tone încolo, piaþa nu mai poate fi stãpânitã ºi preþurile cresc
considerabil ºi posibilitãþile sunt deci foarte restrânse.
Rãmâne cealaltã alternativã. Pentru leul intern, care este unitar, se
impune acoperirea cu mãrfuri, dar nu cu orice fel de mãrfuri, ci mãrfuri de
circulaþie internaþionalã ºi apoi nu stocuri de producþie, ci rezerve perene.
Acestea sunt constituite la noi în rezerva de stat. Toatã valoarea rezervei de
mãrfuri în economia româneascã este de 21 mld. lei. Stocurile care intrã în
producþie, dar ele sunt angajate, sunt mai multe, se ridicã la 200 mld.
Posibilitãþile de creºtere de 2-3 ori, în condiþiile în care importãm
cereale de 200 mil. dolari/an numai porumb, nu pot fi estimate.
În aceste condiþii, un sistem care, dupã pãrerea mea, este viabil ºi a
fost verificat sub aspectul etalonului aur înainte de etalon aur devize 1935,
la proporþiile nevoilor de masã monetarã ºi la proporþile nevoilor de argint,
de împrumut de argint, dupã pãrerea mea, domnule profesor nu îl vãd
rezolvabil.
• Dl prof. Anghel N. Ruginã: În primul rând, am sã revãd aceste
lucruri, nu este nevoie de cantitatea aceasta de argint pe care dv. aþi
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calculat-o aºa de uºor. Nu este nevoie. Leul de argint în planul meu are
drept scop sã asigure o monedã forte, care este de folos atât pentru
exportul de produse româneºti, pentru cã, în acest caz, preþul valorii lor va fi
exprimat într-o monedã constantã, iar nu în dolari sau mãrci vest-germane,
care nu sunt monede constante. De asemenea, leul de argint ca monedã
forte este spre avantajul României ºi pentru import, ºi pentru exporturile
române ºi strãine; ºi abia moneda forte, pare de necrezut cã acest leu de
argint cum l-am conceput este mai tare decât dolarul american.
Aceasta nu în sensul cã prin aceasta leul românesc poate sã
cucereascã lumea, precum americanii cu dolarul lor au cucerit-o. Acest leu
este conceput ca sã rezolve diferenþele în balanþa de plãþi a României,
diferenþe între valoarea agregatã a importului. Când se va anunþa cã
România este prima þarã din lume care are o monedã forte convertibilã în
argint, nu convertibilã în dolari sau în mãrci vest-germane, este o problemã
de viaþã. Atunci, într-o perioadã scurtã, poate de la trei ani, aºa cum îmi
imaginam eu dezvoltarea realã, în curs de 3-4 luni sau poate 5, dar nu mai
mult, valoarea exporturilor va avea tendinþa sã se apropie de valoarea
importului ºi atunci nu se va miºca din þara româneascã nici mãcar un kg de
argint. Raþiunea este cã o monedã forte în afarã, combinatã cu o monedã
forte înãuntru, creeazã condiþiile care sã funcþioneze în balanþa de preþuri nu
unul, ci 4 mecanisme. Primul mecanism va fi format din fluctuaþii normale
ale valorilor de schimb ale aurului, adicã atunci când tendinþa va fi ca
importurile sã aibã o înclinare de a depãºi exporturile. Acesta este primul
mecanism. În regimul capitalist, fluctuaþiile sunt acumulative, pe câtã vreme
în sistemul de echilibru general, aºa cum am înceract sã-l prezint, probabil
pentru cititor nu cu toatã informaþia necesarã. Eu am dat în plan ceea ce am
crezut cã este absolut indispensabil ca cititorul sã urmãreascã modelul.
Când se ridicã cursul de schimb, este un avantaj pentru cel care îl exportã
ºi atunci din primul mecanism existã o reacþie pozitivã pentru ridicarea
exporturilor în aºa fel încât tranzacþiile sã se facã pe credite.
Se presupune cã pentru nu ºtiu ce moment viaþa economicã poate ºi
este complexã ca ºi viaþa socialã. Atunci este imposibil ca aceste fluctuaþii
normale, care sunt strict cumulative, sã nu rezolve problema deficitului care
s-a format.
Atunci, al doilea mecanism este gata sã intre imediat automat în
acþiune, ºi anume ceea ce se numeºte în literaturã punct de ieºire.
La început va pleca real o cantitate de argint pentru cã, vã spun, este
o neîncredere de care se vorbeºte nu numai în SUA ºi Franþa, aproape în
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toate þãrile faþã de situaþia politicã a României. Aceasta va face ca la
început o cantitate oarecare de argint sã pãrãseascã România ºi sã fie
depozitatã în Germania, Elveþia ºi cu ieºirea acestei cantitãþi minime s-a
încheiat bucla, balanþa de plãþi este din nou în echilibru, cursul de schimb
va merge în jos ºi se va atribui o paritate generalã. Celelalte douã
mecanisme nu este nevoie sã mai intre în acþiune ºi, atunci, ce valoare mai
au calculele dv.? Puteþi sã-mi spuneþi?
• Dl prof. C. Ionete: Eu pornesc de la viziunea unei emisii bãneºti
aºa cum aratã ea în bilanþul Bãncii Naþionale. Dv., în proiect, spuneþi
urmãtorul lucru: moneda va fi acoperitã în metal nobil sutã la sutã. În
pasivul Bãncii Naþionale trebuie sã aparã o emisie bãneascã, aceeaºi cu
cantitatea de argint existentã în activ, altfel emisiunea bãneascã nu este
acoperitã. O emisiune bãneascã acoperitã sutã la sutã nu se adreseazã
numai operaþiilor de export, ci se adreseazã întregii economii naþionale.
Astfel, existã ºi o altã soluþie: o acoperire nu de sutã la sutã, ci, aºa cum s-a
practicat în toate bãncile centrale pânã în 1930 ºi ceva, ºi anume o
acoperire de 33%. De exemplu, Franþa avea acoperire 33%, dar era în aur.
Dacã nu optãm pentru acoperire sutã la sutã, oricum ne trebuie o cantitate
de 30% de argint; nu putem face prin declaraþie guvernamentalã acest lucru
pentru cã nicio bancã nu ne va lua în serios.
• Dl prof. Anghel Ruginã: dl profesor, eu am crezut cã aþi studiat
planul. Operaþiunea de introducere a leului de argint am pus-o ca
operaþiune principalã fãrã de care nu e posibil ca aceastã þarã sã aibã
succes, orice fel de reformã este.
Vã rog sã nu mai faceþi comentarii cu privire la bãncile de emisiune
din trecut care înºelau lumea. Cursurile de monedã pe care le-am
întrebuinþat, dupã care s-a învãþat ºtiinþa monetarã atât aici în þarã, cât ºi în
Germania, au plecat de la aceastã imagine faslã a sistemului monetar care
s-a numit de aur. Problema este cã ceea ce s-a numit sistem monetar de
aur, în cel mai bun caz, a fost sutã la sutã monedã de aur ºi pe care Karl
Marx l-a descris cu cea mai mare preciziune, cu mult mai multã preciziune
decât a fãcut-o Walras, pãrintele legii de echilibru general. Vã rog sã daþi la
o parte în orice discuþii viitoare vom avea.
Este o discuþie inutilã despre sistemul de aur când, în realitate,
cantitatea de aur în sistem este numai 1/10, adicã 10%.
Înainte ca leul sã fie fãcut convertibil în argint, în introducere am spus
cã trebuie ca inflaþia sã fie stagnatã, curãþitã pânã la rãdãcinã. Dupã cum
vãd, operaþia este mai complicatã, dar nu este imposibil de rezolvat. Dupã
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ce se curãþã inflaþia, Banca Naþionalã trebuie sã aibã argint care sã acopere
diferenþele.
• Dl prof. Constantin Ionete: Eu mã opresc aici pentru a da
posibilitate ºi altor colegi ai mei sã ia cuvântul ºi vã rog sã nu-mi luaþi în
nume de rãu aceste aspecte pe care practica noastrã economicã m-a
obligat sã le ridic. Dar existã niºte asperitãþi pe care trebuie sã le avem în
vedere.
• Domnul profesor Anghel N. Ruginã: Nu numai cã nu am nimic
împotriva observaþiilor critice, dar este obligaþia dv. moralã sã nu mã lãsaþi
sã plec de aici în eroare.
• Dl prof. Constantin Ionete: Nu poate fi vorba de eroare.
• Domnul dr. Aurel Iancu: Mulþumesc domnului profesor Ruginã
pentru cã am cinstea deosebitã de a vorbi aici; mulþumesc pentru ceea ce a
fãcut pentru mine personal ºi pentru obºtea româneascã de a se implica în
refacerea economiei naþionale. De fapt, mi-am dat seama de când v-am
vãzut cã vã iubiþi foarte mult þara din care aþi plecat ºi de care, de fapt, nu vaþi desprins niciodatã.
Am studiat cu multã atenþie ºi o serie de alte lucrãri ale domniei
voastre. Mi-aþi trimis o serie de materiale de programe, dar, din pãcate, nu
totdeauna am mulþumit. Cred cã aþi înþeles cã noi trebuia sã facem rapoarte
la poliþie cã avem relaþii cu strãinãtatea.
Am citit cu atenþie proiectul dv., am fost încântat de rigoarea ºtiinþificã
în care a fost întocmit ºi m-a miºcat ºi faptul cã am fost menþionat printre cei
care ar putea sã ducã la îndeplinire un proiect. Am observat cã preþuiþi
munca depusã de noi, de institut, sub coordonarea domnului academician
Tudorel Postolache ºi, sigur, ne-a bucurat foarte mult.
Înainte de a intra în subiect, aº spune cã, totuºi, noi, fiind un institut
academic, ar fi probabil mai complicat de a elabora ºi de a avea pretenþia sã
elaborãm un proiect care sã înlocuiascã alte proiecte, fie proiectul Cojocaru,
fie alte proiecte. Ar trebui ca noi, dupã pãrerea mea, sã ne pãstrãm
caracterul academic de analizã cu foarte multã atenþie ºi de a milita pentru
adevãrul ºtiinþific, de a fundamenta variante din punct de vedere ºtiinþific. Sã
nu venim, dupã pãrerea mea, cu un proiect care sã fie opus altor proiecte
care sunt elaborate ºi prin prisma politicului.
Noi avem multe partide care vin la putere ºi care þin ºi de anumite
interese de grup politice. Noi trebuie sã elaborãm din punct de vedere
ºtiinþific variantele pe care noi le credem cã sunt cele mai bune pentru a
fundamenta ºi a da responsabilitate diferitelor grupuri politice, Guvernului
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sau altor partide, de a le hrãni din elaborãrile noastre ºtiinþifice. Cred cã
acest lucru trebuie fãcut în colaborare cu domnul profesor Ruginã, ºi eu,
personal, sunt încântat ºi onorat de a colabora cu dânsul.
M-aº referi în continuare la o serie de aspecte pe care nu le doresc
observaþii, ci reflecþii pentru a îmbunãtãþi ºi a orienta în viitor proiectul
Ruginã, pentru a-i îmbunãtãþi tematica.
În primul rând, în ce priveºte echilibrul. Noi suntem, nu numai în
domeniul monetar-financiar, foarte preocupaþi de problema echilibrului. Noi
suntem preocupaþi în aceeaºi mãsurã de restabilirea echilibrului ºi în ceea
ce priveºte factorii de producþie º.a.m.d. Eu ºtiu cã prin 1965 un economist,
Klauer, a elaborat o lucrare foarte criticã la adresa lui Keynes, care spunea
cã ºtiinþa a fost revizuitã ºi vine sã punã bazele unei alte gândiri decât cea
walrasianã.
Teoria echilibrului a suferit o modificare esenþialã. S-a spus ºi se
spune cã noi suntem departe de echilibru. Nu ne aflãm ºi nu este bine sã ne
aflãm în stare de echilibru, ci departe, dar nu atât de departe. Dacã studiem
economia de piaþã, vedem cã oferta depãºeºte cererea, deci este departe
de echilibru ºi, ºi în þãrile foste socialiste ºi în perioada de trecere la
economia de piaþã, este acelaºi fenomen, dar este invers, adicã cererea
depãºeºte oferta. Cred cã aceasta este una din problemele fundamentale
pe care cred cã ar trebui sã le luãm în studiu în proiectele pe care dorim sã
le elaborãm.
O altã problemã care este prezentã ºi în proiectul domnului profesor
Ruginã ºi care ar trebui sã fie ceva mai pregnantã ºi mai dezvoltatã este
problema operaþionalizãrii componentelor reformei economice ºi îndeosebi
problema privatizãrii. Noi, dacã nu grãbim privatizarea ºi nu realizãm
privatizarea, atunci nu trecem la o economie de piaþã. Legat de privatizare,
problema care se pune ºi care este strâns legatã de ea este
demonopolizarea. În economia noastrã, sectorul privat este deocamdatã de
10%. În agriculturã poate sã fi sporit ceva pentru cã þãranii, în primãvarã, au
trecut la a lua în stãpânire pãmânturile. Nu avem o lege pentru
împroprietãrirea þãranilor. În industrie, aproape 100% este stat.
În industria micã este cooperaþia meºteºugãreascã, care, de fapt,
este tot proprietate de monopol. Deci trebuie sã trecem, în primul rând, la
împroprietãrire sau la proprietatea privatã.
Este una dintre condiþiile fundamentale ale trecerii la economia de
piaþã. Nu putem trece la o economie competitivã, la concurenþã, fãrã
înlãturarea acestui monopol. Este o problemã practicã ºi este greu de
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rezolvat pentru cã în multe ramuri existã un singur producãtor ºi numai în
câteva ramuri ale industriei uºoare ºi alimentare avem mai mulþi
producãtori.
În al treilea rând, este vorba de crearea noilor instituþii. Nu se poate
trece la economia de piaþã fãrã crearea noilor instituþii, sigur, ºi fãrã reformã
monetarã ºi altele la care nu vreau sã mã refer. Prin acestea înþeleg eu
implementarea componentelor reformei practice, ale reformei care ridicã
probleme ºi teoretice, ºi practice. Toate acestea au un cost, nu se pot face
fãrã cheltuialã. Chiar privatizarea, dacã ne referim la ea. Noi nu putem
conta pe faptul cã sã cedãm colectivelor de muncitori patrimoniul fiecãrei
întreprinderi. Au circulat diferite variante.
Este foarte oneros ca toatã averea statului sã fie datã gratis populaþiei
ºi nici nu se poate realiza acest lucru. Aceasta ar însemna sã pregãtim
fiecare întreprindere pentru trecerea la privatizare pentru cã, înainte de
reforma preþurilor, în proporþie de 60-70%, nu erau rentabile, deci lucrau cu
pierderi. Sarcina statului este ca sã fie luate sectoarele respective,
întreprinderile respective sã le pregãteascã pentru privatizare ºi aceasta
costã foarte mult.
• Domnul profesor Anghel N. Ruginã: Îl cunosc pe Klauer, este
încrezut, nu poþi sã stai de vorbã cu el. El spune cã nu este keynesian.
Nimeni nu poate sã-i dovedeascã.
Ai dreptate ridicând problema tematicii.
El crede cã îl completeazã pe Walras. Care este eroarea?
Eroarea este cã el nu ºtie pentru cã nu vrea sã ºtie. El nu vorbeºte de
echilibru, trebuie sã înþelegeþi cã vorbeºte de echilibru nestabil, modelul nr.
4 pe tabela mea. El îl acuzã pe Walras cã nu a vãzut anumite lucruri.
Eroare. Echilibrul nestabil este la punctul când forþele de monopol ºi forþele
de concurenþã se balanseazã.
Geniul lui Keynes este cã fãrã a avea tabela de orientare, care dacã o
întrebuinþezi este uºor sã vezi cã sistemul capitalist nu poate sã aibã mai
mult decât un echilibru nestabil cu ºomaj voluntar.
• Domnul profesor Aurel Iancu: E departe de echilibru.
• Domnul profesor Anghel N. Ruginã: Nu produce confuzii; eu sunt
mai bãtrân. Trebuie sã avem echilibru stabil care este la limitã. Sunt de
acord cã echilibrul stabil perfect nu este posibil.
Cred cã ºi în planul meu am spus. Dacã am avea un echilibru stabil
de 70-80% n-ar fi bine?
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Planul meu cere oameni, ºi nu genii, pentru cã ele fac greºeli enorme.
Planul meu cere oameni de bun simþ, cu simþul rãspunderii, pentru cã ceea
ce fac ei se referã la 23 de mil. de oameni.
Dar, în proporþie de 97-98%, sunt sigur cã se poate realiza.
Dezechilibrul în sistemul capitalist nu se apropie de echilibrul nestabil; n-a
fost niciodatã un regim capitalist aproape de echilibrul stabil al lui Walras.
Numai cu tabela de orientare poþi sã-þi dai seama.
• Domnul dr. Aurel Iancu: Eu vorbesc despre economia
româneascã; este o problemã, realã, care ne chinuie.
• Domnul profesor Anghel N. Ruginã: Când este o situaþie de
dezechilibru ºi vii cu o altã soluþie de dezechilibru, ce trebuie sã iasã? O
situaþie mai bunã sau mai rea? Iese mai rãu. Nu s-a vãzut în sistemul
capitalist aceasta pentru cã de la 1934 ºi pânã în 1975 a fost dolarul
convertibil. Pentru toate naþiunile exista o monedã stabilã. De aceea a luat
timp ca sã se vadã cã situaþia nu se poate îmbunãtãþi. S-a îmbunãtãþit
ºomajul, dar se creeazã alt dezechilibru. Nu vreau sã vãd leul românesc
legat de dolarul american. Dar oricând este posibil ca vulcanul sã erupã cu
mult mai puternic decât în 1929. Este drama Occidentului care nu se vede.
Mã refer la Samuelson care a spus cã se poate întâmpla ceva, dar frica lui
este sã nu vinã fascismul.
Este nevoie, pe de o parte, de o analizã a concretului. Nu fi sclav al
concretului. Trebuie o analizã conceptualã, o analizã teoreticã ºi nu mã
lãsaþi sã cad în eroare. Este nevoie de douã instrumente care sã rezolve
problema timpului nostru: este o analizã obiectivã a concretului ºi o analizã
walrasianã, marxianã, o proiectare a unui viitor de echilibru general stabil.
• Domnul Mircea Ciumara: Eu nu compar planul dv. cu al
Guvernului pentru cã personal nu sunt de acord cu niciunul. Ce a fost în 40
de ani ºi ce propuneþi dv.? Sã nu vã spuneþi astãzi pãrerea, ci la întâlnirea
viitoare. În teorie noi putem lucra cu homo economicus, dar în practicã eu
lucrez cu oameni reali ºi nu de bun simþ. În ultimii 40 de ani, sursele
bugetare ale statului au fost impozitele pe circulaþia mãrfurilor, ceea ce
propuneþi dv. acum, ºi a fost 50-60% din bugetul statului.
• Domnul profesor Anghel N. Ruginã: În planul meu eu propun 2025%.
• Domnul dr. Mircea Ciumara: eu consider cã ceea ce s-a practicat
la noi a fost corect ºi mai corect decât modelul dv. Concepþia dv. frâneazã
progresul tehnic.
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A doua observaþie: la preschimbarea banilor vechi în bani noi
propuneþi sã se introducã o taxã de 10-15% pentru sumele prezentate la
schimb. Aceastã metodã încalcã dreptul de proprietate ºi este un procedeu
comunist practicat la reforma din 1947 ºi 1962. O asemenea soluþie este
inoperabilã.
Dv. spuneþi cã toate tranzacþiile de naturã economicã ºi financiarã (p.
19) în sectorul public ºi privat trebuie încheiate la un preþ de echilibru.
Spuneþi cã construirea de magazii generale populare va da de lucru
ºomerilor. Este teza lui Keynes. Ce sã mãnânce aceºti ºomeri care fac
magaziile? Nu este un exces de forþã de muncã. Din pãcate nu avem nivel
tehnic pentru aceastã forþã de muncã sã-i dãm de lucru. În 1964 leul
românesc avea acoperire în mãrfuri ºi în aur. Exact ce ne propuneþi dv.
• Domnul profesor Anghel N. Ruginã: Sã nu le încurcãm. Sã nu
pierdem vremea în discuþii inutile. Eu spun cã sã fie convertite ca valoare,
nu trebuie sã fie vândute, dar în caz de nevoie sã se ºtie.
• Domnul dr. Mircea Ciumara: Tot asta a fãcut ºi comunismul timp
de 40 de ani. În ce priveºte marfa, noi nu avem nici ce mânca, dar sã mai
punem ºi în magazii. Nu se poate aplica pânã nu rezolvãm problemele
economice.
• Domnul profesor Anghel N. Ruginã: Nu se poate rezolva
problema aprovizionãrii dacã sistemul nu este în echilibru. Nu vrem sã ne
pierdem timpul degeaba.
• Domnul dr. Mircea Ciumara: Dacã Guvernul ar aplica acest plan,
opoziþia ar avea posibilitatea sã spunã cã Guvernul se întoarce înapoi la
comunism.
• Domnul profesor Anghel N. Ruginã: Nu ºtiu cine are respectivul
interes ca acest plan pe care ca român ºi ca om de ºtiinþã îl consider sã fie
ultima salvare. Dacã nu se face acest plan acum, toatã þara se aflã într-o
groapã. Nu se aplicã acest plan, groapa se desface.
• Domnul dr. Mircea Ciumara: Programul se poate aplica în timp,
dupã ce se realizeazã un sistem de preþuri stabil ºi dupã ce mãrfurile pe
piaþã abundã încât se poate pune ºi în depozite, deci nu se poate aplica nici
mãcar în 1992. Noi, românii, suntem unii ortodoxi, dar nu fanatici. Nu
credem în minuni.
Dupã opiniile din Schiþã, reformele economice când sunt puse în
practicã genereazã necorelãri care dau peste cap. Se fac niºte planuri de
aplicare prealabilã. Reformele economice aplicate în alte þãri s-au dovedit
cã au hibe.
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O ultimã problemã: noi intenþionãm sã ne integrãm în Europa,
intenþionãm sã ne adaptãm la sistemul politico-economic european. Dacã
mergem pe soluþii originale, ºansele noastre de europenizare care sunt?
• Domnul acad. Tudorel Postolache: Vã propun sã încheiem
discuþia de astãzi ºi sã dãm citire observaþiilor domnului Kiriþescu care, din
respect pentru dv., le-a pus pe hârtie.
• Domnul profesor Constantin Ionete: O precizare: circulaþia
bãneascã nu înseamnã numai numerar, ci totalul pasivului Bãncii Naþionale
care a fost de 264 mld. lei la sfârºitul anului trecut.
• Domnul C. Kiriþescu (text prezentat de dl acad. Tudorel
Postolache): S-a afirmat cã misiunea socialã a autorului de literaturã este sã
fie citit prin extindere, s-ar putea spune cã misiunea socialã a teoreticianului
autor de sisteme politico-economice este sã urmãreascã aplicarea acestora
pentru a constata, dacã este cazul, temeinicia lor.
Profesor Anghel N. Ruginã este autorul unui studiu difuzat în þara
noastrã, prin care propune un sistem economic caracterizat ca generator al
unui “miracol economic”.
Noua ordine, în viziunea autorului ei, a mai fost propusã înainte de a fi
aplicatã în SUA, Polonia ºi în alte þãri pe care nu le cunosc. În niciuna din
aceste þãri nu s-a ajuns la aplicarea ideilor pe care se sprijinã ºi, în
consecinþã, nu s-a putut realiza miracolul social-economic prevãzut de
autor. Faptul cã pânã în prezent ideile promovate de prof. Ruginã nu s-au
vãzut confirmate de experienþã se poate datora mai multor cauze. Mai întâi
mã pot referi la existenþa unei adversitãþi funciare a cercurilor
guvernamentale faþã de orice noutate menitã sã tulbure rutina cu care
aceste cercuri s-au obiºnuit. O a doua cauzã ar fi neliniºtea în faþa
rezultatelor ipotetice pe care le-ar aduce aplicarea unei reforme, chiar
acceptate în principiu.
Atitudinea rezervatã a cercurilor conducãtoare faþã de ideile unei
reforme social-economice ar putea avea drept cauzã ºi unele defecte, pe
care o analizã mai adâncitã le poate scoate în evidenþã în contextura
reformei propuse. Insuccesul pânã la ora actualã al noii ordini amintite
poate fi explicat ºi prin analiza diferitelor aspecte ale propunerilor fãcute de
prof. Ruginã. În cele ce urmeazã voi încerca sã comentez unele din aceste
aspecte, fãrã intenþia de a polemiza cu autorul propunerilor. Folosesc acest
moment, în care noua ordine a prof. Ruginã a fost propusã ºi oamenilor de
bine din þara noastrã, pentru a mãrturisi admiraþia faþã de un om plecat din
tinereþe din România ºi care nu numai cã a pãstrat contactul cu aceastã
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þarã, dar îºi pune toatã agoniseala sa intelectualã în slujba ridicãrii poporului
sãu la o viaþã mai demnã, mai umanã.
“Scriu aici, fãrã nicio ezitare, în numele unei ºtiinþe economice nouã,
de echilibru general stabil” (p. 4).
1. Fãrã a o spune explicit, autorul pune în centrul acestei noi ºtiinþe
sistemul monetar ºi de credit. De altfel, în enumerarea “dilemelor” care,
dupã opinia sa, trebuie rezolvate, pe primul plan este situatã “dilema
monetarã”. În aceastã privinþã, autorul poate fi încadrat în concepþia potrivit
cãreia moneda poate ºi trebuie utilizatã pentru realizarea anumitor scopuri
politico-economice, concepþie pe care o regãsim, printre altele, la John
Maynard Keynes ºi la Milton Friedmann. Pe câtã vreme însã concepþia
keynesistã, precum ºi concepþia ºcolii de la Chicago condus de Milton
Friedmann au fost verificate prin practica a numeroase guverne din þãrile
occidentale, concepþia prof. Anghel N. Ruginã nu s-a putut bucura pânã la
ora actualã de atenþia cercurilor conducãtoare din nicio þarã.
În aceastã privinþã, deºi autorul combate sistemul capitalist “mixt” ºi
pledeazã pentru o nouã ordine monetarã, ceea ce ni se propune nu este
altceva decât întoarcerea la un trecut capitalist demult perimat.
Autorul împarte circulaþia monetarã în douã categorii de instrumente:
monede aºa zis naturale, confecþionate din aur, respectiv argint sau
bancnote acoperite cu metal preþios sau, în fine, cu mãrfuri aflate în depozit
ºi convertibile în astfel de valori.
Omenirea, într-un anumit stadiu de evoluþie a capitalismului, a
cunoscut circulaþia monetarã de aur sau argint, precum ºi acoperirea
emisiunilor de bancnote într-o anumitã proporþie printr-un depozit metalic la
banca de emisiune. Sistemul propus de autor este deci un sistem capitalist
existent pe plan istoric, la care s-a renunþat din anumite cauze.
Nu este locul aici sã mã refer la aceste cauze. Menþionez numai cã
afirmaþia autorului: “Moneda naturalã nu poate fi manipulatã de Guvern,
fiindcã emisiunea se aflã în mâna poporului, care singur decide prin
activitatea economicã de fiecare zi câtã monedã e nevoie sã fie în
circulaþie” (p. 8) nu are niciun fundament logic. Poporul nu este acela care
decide asupra volumului circulaþiei monetare, ci exclusiv cantitatea de metal
preþios destinatã scopurilor monetare. Tocmai datoritã acestei încorsetãri
rigide a volumului circulaþiei monetare, nedepinzând nici de Guvern ºi nici
de populaþie, are loc abandonarea sistemelor monetare “naturale, reale sau
de echilibru” menþionate de autor.
Cât despre referirea autorului la stabilitatea valoricã a instrumentului
monetar bazat pe aur sau argint, aceasta este cu totul relativã, þinând
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seama de variaþia permanentã ºi uneori foarte accentuatã a preþului aurului,
ca sã nu mai vorbim de aceea a argintului.
În ce priveºte acoperirea cu mãrfuri fungibile a circulaþiei monetare,
aceasta a fost evocatã de unii autori, însã niciodatã practicatã, din cauza
nenumãratelor dificultãþi tehnice de funcþionare a unor asemenea depozite.
Dificultãþile apar ºi mai evidente în cazul unor perioade de penurie, cum
este actuala perioadã pe care o traverseazã România. Sustragerea unor
mari cantitãþi de mãrfuri din circulaþia economicã ºi depozitarea lor în
magazii pentru o perioadã de timp nedeterminatã reprezintã o absurditate
din punct de vedere al circulaþiei valorilor materiale.
A doua categorie de instrumente monetare cuprinde monedele pe
care autorul le denumeºte “monede artificiale, nominale sau de
dezechilibru” (p.8) ºi anume banii de hârtie ºi banii de credit. Autorul
combate utilizarea unor asemenea instrumente monetare pentru diferite
“considerente”: manipularea lor de cãtre stat ºi bancheri, instabilitatea lor,
crearea de ºomaj, de dezechilibre bugetare ºi ale balanþei de plãþi
internaþionale etc. În consecinþã, prof. A. Ruginã recomandã României
adoptarea primei categorii de monede ºi repudierea celei de-a doua, în
scopul realizãrii “miracolului economico-social”.
Cu privire la aceastã recomandare, mã limitez a aminti cã cel mai
mare avânt economic realizat vreodatã în lume coincide tocmai cu
renunþarea la utilizarea metalelor preþioase ca bazã a sistemelor monetare
ºi trecerea la circulaþia banilor fãrã valoare proprie, inclusiv banii de credit.
Este incontestabil cã circulaþia acestor bani este legatã de anumite riscuri,
însã ea este aceea care a descãtuºat forþele economice ºi a creat în
Occident condiþiile succesului economic ºi ale bunãstãrii popoarelor. Se mai
poate adãuga cã nu trebuie subestimate cãutãrile actuale ale economiºtilor
de a conferi cât mai multã stabilitate instrumentelor monetare moderne.
Caracteristic în acest sens este efortul fãcut în cadrul sistemului european
al Pieþei Comune, care a reuºit sã creeze o stabilitate relativã a raporturilor
valorice dintre monedele membre. Faþã de aceastã evoluþie a gândirii
monetare contemporane ºi a rezultatelor aplicãrii ei în viaþa societãþii
omeneºti, recomandãrile fãcute de prof. A. Ruginã Guvernului þãrii noastre
apar cel puþin nerealiste.
2. A doua dilemã pe care o invocã autorul “miracolului economic” este
aceea a sistemului bancar. Autorul împarte bãncile în douã categorii: “bãnci
clasice ºi bãnci moderne” (p. 9).
Bãncile clasice sunt cele care au simpla funcþie de intermediari între
deþinãtorii de capital ºi cei care necesitã capital. Aceastã categorie de bãnci
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nu folosesc, dupã cum se vede, funcþia de emisiune a creditului care,
dimpotrivã, este caracteristicã pentru bãncile din a doua categorie. Din
aceastã cauzã, bãncile din prima categorie au însuºiri care lipsesc bãncilor
din cea de-a doua categorie. Însuºirea de cãpetenie a bãncilor din prima
categorie este aceea cã stimuleazã echilibrul în viaþa economicã, dispunând
sub forma creditului bancar numai de economiile efectuate de populaþie ºi
depuse la bancã.
Bãncile din a doua categorie folosesc pentru activitatea de credit nu
numai economiile realizate, ci ºi fondurile create prin emisiunea de credite.
Implicit, aceste bãnci genereazã dezechilibre, inflaþie, inechitate socialã.
Potrivit aceleiaºi scheme, ºi bãncile centrale se împart în bãnci centrale
creatoare de echilibru ºi bãnci centrale creatoare de dezechilibru.
Nu încape îndoialã cã preferinþele autorului se îndreaptã spre ceea ce
el a denumit “bãncile clasice”. Implicit, dat fiind cã autorul nu se limiteazã la
enunþarea de dileme, ci recomandã guvernului român calea de ales pentru
ieºirea din dilemã înseamnã cã guvernului român i se recomandã un sistem
bancar clasic, în care societãþile bancare sã nu acorde credite decât pânã la
mãrimea depunerilor efectuate de clienþi.
Ceea ce se poate arãta este cã, atâta vreme cât bãncile capitaliste sau limitat la operaþiuni recomandate de autor, viaþa economicã din þãrile
capitaliste a bãtut pasul mai mult sau mai puþin pe loc. Marele avânt pe care
l-a cunoscut economia de piaþã coincide tocmai cu expansiunea creditului
bancar capitalist. Evident, libertatea asumatã de bãnci odatã cu utilizarea
funcþiei de emisiune a creditului nu a fost lipsitã de riscuri. Câtã vreme însã
creditele bancare au fost acordate cu respectarea anumitor reguli de
conduitã ºi îndeosebi acordãri de credite numai pentru activitãþi productive,
riscurile au fost limitate, statul contribuind la rândul sãu la o asemenea
limitare prin aplicarea unui control riguros. Este greu de înþeles cã autorul,
pe de o parte, vrea sã gãseascã mijloacele de realizare a unui “miracol
economic în România, iar pe de altã parte, sã recomande crearea unui
sistem bancar care s-a dovedit a frâna dezvoltarea economicã.
Se poate constata cã, ºi în materie de sisteme bancare, autorul
adoptã acelaºi procedeu de respingere a actualelor forme de activitate din
cadrul economiei capitaliste ºi de glorificare a unor forme pe care viaþa
însãºi le-a repudiat, ca ºi în cazul normelor circulaþiei monetare. Aceastã
atitudine mi se pare cu atât mai paradoxalã cu cât prof. A. Ruginã prezintã
planul sãu ca fiind “o ordine nouã” (p. 6). Ce fel de ordine nouã poate fi
aceea care face apel la vechituri din panoplia capitalistã?
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3. Consecvent liniei de gândire, autorul împarte bursele în douã
categorii: bursele reale de tip clasic sau de echilibru ºi bursele mixte sau de
dezechilibru (p. 10). La bursele clasice valorile care fac obiectul tranzacþiilor
se negociazã între vânzãtor ºi cumpãrãtor ºi plata se face imediat sau la un
anumit termen. În cazul burselor mixte, de dezechilibru, valorile se
negociazã între vânzãtor ºi cumpãrãtor, fãrã ca vânzãtorul sã dispunã de
aceste valori, el obligându-se sã predea valorile la un termen convenit cu
cumpãrãtorul. De asemenea, bursele de tip mixt faciliteazã speculaþiile
asupra valorilor bursiere, permiþând speculatorului câºtiguri ilicite în dauna
deþinãtorilor de asemenea valori. (Vezi crahul de la bursa din New York din
1929). Cum este de aºteptat, autorul opteazã pentru prima categorie de
burse. De fapt, tranzacþiile la aceastã categorie de burse seamãnã cu cele
ce se desfãºurau în Evul Mediu la târgurile de mãrfuri ºi alte valori. Ca ºi în
cazul dilemelor anterioare, autorul apare ºi de astã datã în postura de
laudator temporis acti, anatemizând transformãrile produse în activitatea
bursierã în timpul capitalismului. Marea dezvoltare a burselor din perioada
contemporanã s-a datorat unor inovaþii care au depãºit cadrul fostelor
târguri ºi care au contribuit în cea mai mare mãsurã la avântul actual al
operaþiilor bursiere din Occident, cum ar fi operaþiile la termen.
Este adevãrat cã actualele activitãþi din cadrul burselor de valori pot
destabiliza viaþa economicã la un moment dat ºi facilita mari câºtiguri în
dauna unor participanþi la jocul de bursã, dar nu este mai puþin adevãrat cã
diversificarea operaþiilor bursiere a mers mânã în mânã cu dezvoltarea
extraordinarã a proceselor economice din Occident, constituind o verigã
importantã în lanþul evenimentelor specifice economiei de piaþã. ªi de astã
datã deci, autorul îºi bazeazã noua ordine propusã pe vechi structuri pe
care viaþa le-a depãºit de multã vreme.
4. Ultima dilemã pe care o evocã prof. Ruginã se referã la existenþa
monopolurilor productive în societate. Ar fi de ales între o economie în care
se pot înfiinþa monopoluri de stat ºi private ºi o economie lipsitã de
asemenea monopoluri. Opþiunea autorului este favorabilã economiei lipsite
de organizaþii monopoliste, având în vedere cã profitul de monopol este un
profit ilicit. De astã datã, autorul nu se mai refugiazã în trecut, deoarece
problema combaterii tendinþelor monopoliste este de actualitate în toate
þãrile capitaliste.
5. În partea b a planului, autorul revine asupra mãsurilor pe care
statul român trebuie sã le adopte pentru realizarea unui echilibru stabil,
constând din “libertate, justiþie socialã, echitate, egalitate ºi stabilitate cu
oscilaþiile naturale limitate” (p. 14).
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Prima mãsurã se referã la lichidarea inflaþiei ascunse, moºtenite de la
dictatura comunistã. Autorul recomandã pentru aceasta aplicarea unor
reforme monetare, constând în preschimbarea actualelor semne monetare
în circulaþie cu monede noi, forte, “care sã anuleze decalajul dintre preþurile
oficiale ºi circulaþia monetarã” (p. 14).
Oprindu-mã deocamdatã la aceastã recomandare, trebuie sã
subliniez cã o astfel de reformã monetarã nu este de conceput atâta vreme
cât situaþia economicã nu oferã condiþiile reuºitei unei asemenea echilibrãri
între volumul circulaþiei monetare ºi masa bunurilor ºi serviciilor, pe care
economia le oferã. În lipsa acestor condiþii, orice reformã de acest gen este
sortitã eºecului. Personal, sunt partizanul concepþiei potrivit cãreia nu poate
exista o monedã sãnãtoasã fãrã o economie sãnãtoasã. Orice încercare de
a influenþa mersul unei economii prin manipulãri monetare nu prezintã
garanþii de succes, cu atât mai puþin cu cât starea economiei este mai
precarã.
În continuare, la punctul 2 (p. 14), autorul se ocupã de “leul extern
convertibil în aur sau argint”. La acest punct expunerea este confuzã,
amestecându-se leii externi cu leii interni emiºi de BNR în schimbul
actualelor însemne bãneºti aflate în circulaþie. Nu se delimiteazã sfera de
circulaþie a leilor externi ºi aceea a leilor interni ºi nu se precizeazã
modalitatea stabilirii conþinutului în aur al noii monede. Implicit, nu se aratã
modul cum se stabilesc paritãþile monetare, având în vedere cã singur leul
ar avea o definiþie metalicã. Se mai subliniazã cã leul metalic stabileºte
echilibrul balanþei de plãþi, deºi acest echilibru nu se realizeazã datoritã
instrumentului monetar, ci datoritã capacitãþii economiei de a exporta o
valoare globalã echivalentã cu valoarea importului. Facem abstracþie de
absurditatea unei asemenea propuneri, în condiþiile în care BNR nu dispune
nici pe departe de cantitatea de metal preþios necesarã monetizãrii sau
acoperirii integrale a leului extern. În fine, ca sã ne oprim aici, este naiv sã
gândim cã, în cadrul reformei propuse, aurul va aflua spre ghiºeele BNR,
acesta fiind o reminiscenþã a autorului de pe vremea când existau în lume
sisteme monetare bazate pe etalonul aur. Mã tem cã, în condiþiile actuale
sau ale viitorului apropiat, când economia trece printr-o crizã, iar balanþa de
plãþi este deficitarã, se va produce fenomenul invers al convertirii în masã a
leilor externi pânã la epuizarea stocului de acoperire.
O altã afirmaþie a autorului, care nu rezistã unei analize, este aceea
conform cãreia, dupã efectuarea reformei monetare, preþurile pieþei vor
scãdea în aceeaºi proporþie cu rata de preschimbare a leilor vechi în lei noi.
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Experienþa generalã, inclusiv experienþa noastrã, aratã cã niciodatã preþurile
nu vor scãdea proporþional cu rata de preschimbare, aceasta fiind o formã
verificatã de exploatare suplimentarã a populaþiei.
Menþionez, în sfârºit, ºi afirmaþia autorului despre “poziþia tare” (p. 18)
pe care ar avea-o produsele româneºti de export în urma adoptãrii leului
convertibil. Nu calitatea monedei, ci calitatea mãrfurilor exportate este
aceea care stã la baza “tãriei” exportului.
La punctul 3, autorul reia propunerea referitoare la înfinþarea de
magazii populare, în care s-ar depozita anumite mãrfuri fungibile. Autorul
explicã mecanismul acoperirii emisiunilor monetare interne ºi al retragerii
din circulaþie a acestora în cadrul funcþionãrii magaziilor populare. Acest
mecanism, potrivit celor spuse de autor, ar produce o serie de mari
avantaje: “acumularea de capital la nivel local ºi în mâna poporului,
creºterea economicã generalã, combaterea ºomajului, combaterea inflaþiei,
deflaþiei, limitarea puterii politice a partidului la putere în favoarea cetãþenilor
etc.”
În viziunea autorului, magaziile populare ar constitui un panaceu
pentru mai toate racilele economiei de piaþã. Din pãcate, pe lângã
complicaþiile funcþionãrii magaziilor populare de care am amintit, trebuie sã
determinãm care este proporþia în produsul social al mãrfurilor care se
preteazã la înmagazinare. Nu cunosc datele, însã mã tem cã aceastã
proporþie este minorã. Dacã este aºa, influenþa exercitatã de activitatea
magaziilor populare asupra mersului economiei este ºi ea neglijabilã.
6. În cap. 4 (p. 17), autorul reia ideea unui sistem bancar “de
echilibru”. În cadrul acestui sistem, bãncile ar avea dreptul sã acorde credite
numai în volumul depozitelor primite de la clienþi. Împãrþirea operaþiilor
bancare în 2 categorii, prima referindu-se la depozite la vedere, iar a doua
la depozitele la termen, nu adaugã nimic la profilul specific operaþiilor
acestui tip de bãnci, care rãmâne acela al echilibrului dintre depozite ºi
creditele acordate. Singura observaþie care se poate face este cã, în ce
priveºte depunerile la vedere (“departamentul A”), acestea nu pot servi la
nicio operaþie activã a bãncii, ceea ce reprezintã o sterilizare a depunerilor
ºi, ca atare, echivaleazã cu scoaterea din circulaþia monetarã a unei pãrþi
din volumul banilor, echivalent cu soldul depozitelor în cadrul
departamentului A. Nu vãd raþiunea economicã a operaþiilor la vedere, ºtiut
fiind cã autorul atribuie fiecãrei unitãþi monetare o acoperire integralã în
valori materiale. Referitor la creditele “în echilibru”, pãrerea mea a fost
exprimatã anterior.
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7. Cu privire la activitatea burselor, aºa cum am mai spus mai sus,
confuzia se face între activitatea burselor ºi a cea a târgurilor. Existenþa
speculaþiei este inerentã pieþei. Cine vrea piaþã trebuie sã accepte ºi
tendinþa de speculã. Vorba francezului: “c’est à prendre ou à laisser”.
8. La capitolul 6 (p. 19), autorul vizeazã aplicarea “Justiþiei Sociale” în
condiþii de “echilibru economic”. Ideea este acceptabilã, însã realizarea
echilibrãrii este condiþionatã, dupã cum am vãzut, de factori ideali, însã
numai pe plan ideologic. Cât despre situaþiile de dezechilibru, de astã datã
reale, “Justiþia Socialã” poate ºi trebuie sã fie susþinutã pe toate cãile, însã
aceasta nu poate lupta cu succes împotriva legilor naturale ale economiei
de piaþã.
9. Textul de la pct. 7 (p. 19-20) pare sã instaureze centralismul
deciziilor economice, care a existat ºi în condiþiile dictaturii comuniste. Acest
centralism, dupã pãrerea mea, frâneazã iniþiativa privatã ºi nu poate
contribui la progresul economico-social la care aspirã societatea noastrã
post-revoluþionarã.
10. Ideile autorului consemnate la pct. 8 (p. 21-22), referitoare la
pãmânt, sunt în general asemãnãtoare concepþiei factorilor de rãspundere
din þara noastrã. Nu mi se pare logicã schema propusã pentru repartizarea
pãmântului la sate ºi nici ideea atragerii locuitorilor din mediul urban ca
operaþie separatã de aceea a repartiþiei pãmântului. De asemenea, mi se
pare avantajoasã ideea existenþei unui teren cultivabil pe lângã casã, decât
crearea de parcele în jurul satelor. Problema care la noi complicã situaþia, în
agriculturã, este întârzierea legiferãrii condiþiilor de proprietate la þarã ºi
controversele ivite din cauza dorinþei legitime a unor þãrani care pretind
înapoierea terenurilor pe care erau proprietarii înainte de naþionalizare ºi
condiþiile obiective existente la ora actualã pentru exploatarea optimã a
terenurilor agricole, mult diferitã de cele existente la naþionalizare.
11. La pct. 13 (p. 23), autorul reia regula financiarã dinainte de 23
aug. 1944, care fãcea abstracþie de principiul unicitãþii bugetare ºi împãrþea
veniturile ºi cheltuielile statului între un buget ordinar ºi altul extraordinar.
Existã argumente pentru unicitatea bugetarã, ca ºi pentru existenþa a 2 sau
mai multe bugete însã nu consider cã este locul aici pentru discutarea
acestor argumente. Personal, însã, sunt adeptul unicitãþii bugetare.
Interesantã este ideia impozitului unic, însã practica a dovedit necesitatea
unui sistem complex de impozite, având în vedere multiplele aspecte ale
materiei impozabile. Interesantã este propunerea impozitãrii exclusive a
cheltuielilor, dar mã tem cã aceastã metodã nu poate duce la respectarea
principiului Justiþiei ºi Echitãþii Sociale, scump autorului.
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12. Referitor la balanþa de plãþi (pct. 14, p. 24) autorul reproduce un
text cuprins în manualele elementare de economie politicã, însã adaugã ºi
modalitãþile de echilibrare automatã a acestei balanþe. În realitate, balanþele
de plãþi nu se pot echilibra automat, ci prin intervenþia statului, care creeazã
condiþiile necesare stimulãrii exportului, în cazul unei balanþe deficitare, sau
a importului în cazul unei balanþe excedentare. Prin export ºi import se
înþelege nu numai miºcarea valorilor materiale, dar ºi miºcarea serviciilor ºi
a capitalurilor. Automatismul este eficient numai atunci când dezechilibrul
balanþei este minor. De altfel, autorul evocã metode automate, cum ar fi
punctul de intrare ºi de ieºire a aurului, specifice unei etape, demult
dispãrute, din istoria economicã a omenirii, când aurul era etalon, ºi când
circulaþia internaþionalã a aurului era liberã. Este surprinzãtor cum autorul
stabileºte o ordine nouã în România bazându-se pe asemenea metode
desuete.
În concluzie, prof. Ruginã urmãreºte prin noua sa ordine un scop
nobil: acela de a crea în România o economie echilibratã, stabilã ºi de
duratã. Ceea ce surprinde este cã, în ultimii ani, ordinea nouã seamãnã
mult cu sistemul economic capitalist ale cãrui caracteristici au fost
abandonate în cursul evoluþiei sistemului capitalist mondial.
Pe lângã faptul cã echilibrul la care aspirã autorul nu a fost realizat
niciodatã în capitalism, observ cã reformele preconizate de autor ar
îndepãrta þara noastrã de complexul economic european ºi mondial,
transformând-o din nou într-un fel de Albanie de pe vremea lor Enver Hodja.
Mai grav este faptul cã autorul, încântat fiind de imaginea mirificã a
echilibrului economic stabil... ºi echitabil, uitã cã România are nevoie nu de
echilibru în sãrãcie, ci de acel sistem economic care sã-i asigure o
dezvoltare economicã ºi socialã care sã o apropie de þãrile avansate.
Umblând dupã reactivarea unor teorii ºi practici de mult repudiate de
viaþã, autorul recomandã un regim care a dus în þãrile capitaliste la o
stagnare economico- socialã relativã. Avântul pe care l-au realizat þãrile
dezvoltate în ultima perioadã a coincis tocmai cu renunþarea la aceste teorii
ºi practici ºi trecerea la concepþii ºi practici caracteristice actualei etape de
dezvoltare. În aceastã privinþã, România nu are nevoie de formele învechite
ale sistemului capitalist, ci de aplicarea unor cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii
care au fãcut din Japonia ºi alte þãri un model demn de aplicat ºi în þara
noastrã.
• Acum voi face câteva referiri la scrisoarea adresatã la 10 noiembrie
1990 de prof. Anghel Ruginã domnului academician Tudorel Postolache.
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În aceastã scrisoare, prof. Ruginã se referã la schiþa program
adoptatã de guvern cu privire la trecerea României de la economia
centralizatã la economia de piaþã. Ca autor al unui proiect propriu de
reformã a sistemului nostru economic, prof. Ruginã ia atitudine faþã de
schiþa program, dar nu face întotdeauna o paralelã între principiile schiþei
program ºi propriile sale propuneri. De fapt, în esenþã, autorul repetã ideile
pe care le-a susþinut în lucrarea “Un miracol economic în România
liberã…este încã posibil! Un plan de refacere ºi stabilizare economicã ºi
financiarã”, cu mici abateri.
Voi încerca sã completez eu aceastã paralelã în problemele-cheie,
pentru a stabili ce idei ale prof. Ruginã se pot reþine pentru îmbunãtãþirea
schiþei program, dacã este cazul.
Între schiþa program a guvernului ºi propunerile prof. Ruginã existã
numeroase diferenþe. Acestea derivã din faptul cã schiþa program se inspirã
din concepþiile social-democraþiei, în vreme ce concepþiile prof. Ruginã sunt
anticapitaliste ºi antisocialiste. Alegerea fãcutã de prof. Ruginã nu este
nouã. Îmi amintesc în aceastã privinþã de teza de doctorat a unui român la
Paris de acum câteva decenii, intitulatã: “Ni capitalisme, ni socialisme”.
Urmarea a fost cã autorul tezei a avut de suferit toatã viaþa ºi în Occidentul
capitalist, ºi în România comunistã. Timpurile s-au schimbat.
1. Cum calificã prof. Ruginã modelul de societate pe care îl susþine?
Este vorba de un model al unui sistem de echilibrare general stabilit
sub condiþii de “libertate, justiþie socialã ºi stabilitate…” (p.7). Acest model
nou a fost propus de autor unui numãr de þãri, dar din pãcate niciuna din ele
nu s-a încumetat sã-l aplice. Modelul adoptat de schiþa program a guvernului nu pretinde cã aduce inovaþii revoluþionare în sistemul de gândire, ci
merge pe cãi bãtãtorite de o experienþã îndelungatã în þãri cu tradiþii ºi
succese incontestabile. Afirmaþia prof. Ruginã cã schiþa program este
“conservativã” poate constitui din aceastã cauzã nu un defect, ci o calitate.
Între o experienþã verificatã ºi o inovaþie necontrolatã practic,
alegerea nu poate fi decât a schiþei program, cu atât mai mult în condiþiile
actuale ale României, care nu îngãduie o aventurã economico-socialã. În
aceastã privinþã, refuzul unor þãri de a accepta inovaþia prof. Ruginã este de
naturã sã dea de gândit atunci când este vorba de viitorul þãrii noastre.
Jocul de cuvinte cu privire la “perspectiva trecutului” (recte retrospectiva,
dacã îmi este îngãduit), “perspectiva prezentului” ºi “perspectiva viitorului”
nu este de naturã sã justifice acuzaþiile autorului, precum cã schiþa program
ar fi ancoratã în “perspectiva trecutului” ºi lipsindu-i “perspectiva viitorului”.
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A alege ce este bun în experienþa trecutului nu este o greºealã. Perspectiva
viitorului existã ºi ea în schiþa program, de vreme ce acest document a fost
elaborat la începutul perioadei de trecere la economia de piaþã. Aceastã
trecere reflectã cu claritate existenþa unei opþiuni pentru viitorul þãrii. Este
adevãrat cã nu toate experienþele trecutului reþinute de schiþa program pot fi
acceptate “de plano”.
Dupã pãrerea mea, prof. Ruginã are dreptate când contestã valoarea
practicã a “planificãrii indicative” (mai corect spus a planificãrii orientative).
Faptul cã, dupã cunoºtinþele mele, puþine þãri occidentale cunosc o
asemenea planificare dã de bãnuit ºanselor de îmbunãtãþire pe aceastã
cale a economiei de piaþã.
În fond, schiþa program vrea sã construiascã un viitor pe baza
experienþei pozitive a Occidentului, în vreme ce prof. Ruginã construieºte un
viitor abstract, repudiind atât capitalismul, cât ºi socialismul, atât experienþa
Occidentului, cât ºi pe cea a Rãsãritului.
2. Cu privire la perioada de tranziþie.
În problema tranziþiei la economia de piaþã, schiþa program prezintã
cele douã variante cunoscute, fiecare necesitând o anumitã perioadã de
trecere. În viziunea prof. Ruginã, “reformele de bazã” ale tranziþiei trebuie
fãcute “în una ºi aceeaºi zi D, dupã care urmeazã o perioadã de ajustare de
3 ani în cadrul cãreia sã se asigure protecþia socialã” (p. 2).
Este greu de acceptat propunerea prof. Ruginã, deoarece logica ne
învaþã cã orice tranziþie este un proces, deci comportã o perioadã mai mare
sau mai micã de timp. În ordinea fireascã a lucrurilor, nu este de conceput
concentrarea într-o singurã zi a unui asemenea proces. Trebuie sã ne
gândim cã tranziþia se referã la un ansamblu de reforme, iar problema
esenþialã – aceea a preþurilor – nu se poate rezolva corect decât atunci
când alte reforme, de exemplu, privatizarea, au ajuns la un anumit stadiu
care sã sprijine liberalizarea preþurilor. De altfel, s-a constatat în aplicarea
schiþei program ce consecinþe negative decurg din faptul cã privatizarea nu
a ajuns într-un stadiu care sã sprijine o evoluþie sãnãtoasã a preþurilor prin
aplicarea legii cererii ºi ofertei. Cât despre perioada de 3 ani de ajustare,
care se recomandã, aceasta ar prezenta în practicã situaþii haotice, cu
urmãri grave pentru liniºtea socialã.
Una din obiecþiile aduse schiþei program de prof. Ruginã este aceea a
absenþei unei fundamentãri teoretice, scoþând în relief cã propunerea
Ruginã este fundamentatã pe o asemenea teorie.
Îmi permit sã amintesc cã aceastã trimitere la teorie este lipsitã de
orice sens, dat fiind cã nu existã o teorie sau mai multe privind trecerea de
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la economia socialistã la economia de piaþã. În aceste condiþii, teoria
inexistentã trebuie înlocuitã prin dexteritatea politicã, prin abordarea
pragmaticã a fenomenelor social-economice.
De altfel, nici prof. Ruginã nu se poate considera un teoretician al
trecerii de la economia centralizatã la economia de piaþã, decât dacã
escamotãm caracterul real al acestei teorii, care este unul pur monetar.
Personal, sunt împotriva pãrerii cã moneda poate fi un remediu universal al
racilelor economice, care, aplicat fiind, ar duce la “un miracol”.
3. Cu privire la reforma monetarã.
Problema monetarã este cea în care divergenþele dintre schiþa
program ºi propunerile Ruginã sunt cele mai acute. Recunosc, dacã îmi
este permis, cã, la acest capitol, prof. Ruginã are dreptate. N-am gãsit în
schiþa program o analizã a evoluþiei factorilor monetari în cursul trecerii la
economia de piaþã ºi nicio expunere a obiectivelor monetare care trebuie
urmãrite în aceastã perioadã dificilã. Schiþa program se referã la
necesitatea de a utiliza moneda “ca un instrument principal …pentru
realizarea obiectivelor politicii macroeconomice” (p.17). În acelaºi loc, schiþa
program se mai referã la “stabilitatea monetarã ºi menþinerea sub control a
tendinþelor inflaþioniste”. Aceste douã obiective sunt de fapt antinomice.
Utilizarea monedei ca instrument al politicii statului presupune mobilitate
valoricã, ºi nu stabilitate. Din aceste enunþuri nu se poate deduce care sunt
jaloanele unei politici monetare consistente ºi veridice tocmai într-o perioadã
atât de nevralgicã cum este aceea de tranziþie la economia de piaþã.
Enunþurile sunt enunþuri, ele nu sunt susþinute prin concretizarea mãsurilor
pe care guvernul trebuie sã le ia în vederea combaterii duºmanului nr. 1 al
echilibrului vieþii economice ºi sociale, inflaþia. Nu este locul aici sã mã ocup
de altceva decât de controversele conþinute în schiþa program ºi propunerile
Ruginã, astfel cã mã opresc la aceste puþine considerente.
Spre deosebire de schiþa program, prof. Ruginã situeazã reforma
monetarã în centrul reformei economice, considerând moneda ca un
panaceu universal, apt sã realizeze “miracolul economic” proslãvit de autor.
Întâlnim în propunerile Ruginã într-adevãr o teorie închegatã asupra rolului
monedei în economie ºi asupra mijloacelor care sã conducã la îndeplinirea
acestui rol.
Întrebarea care se pune este dacã aparatul “teoretic-ºtiinþific”, dupã
pãrerea autorului, ºi mãsurile necesare implementãrii principiilor adoptate
sunt de naturã sã conducã la “miracolul economic” promis. Am arãtat cu alt
prilej care sunt obligaþiile, dupã pãrerea mea, ridicate în calea obþinerii
“miracolului economic”.
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Le repet pro memoria:
În urmãrirea idealului de “echilibru stabil de duratã”, autorul
propunerilor recomandã din punct de vedere monetar întoarcerea la
sistemul monedei cu valoare proprie sau cu acoperire materialã (“moneda
forte în interior acoperitã 100% în diverse produse naþionale, moneda forte
în exterior acoperitã 100% în argint ºi convertibil în argint”, pag. 17). Acest
sistem al monedei “forte” a existat în istoria capitalismului, însã a fost
înlocuit din cauza constatãrii cã el, prin rigiditatea lui, împiedica dezvoltarea
forþelor economice. În vederea descãtuºãrii acestor forþe, sistemul
monedelor cu valoare deplinã ºi cu valoare reprezentativã a fost înlocuit cu
sistemul în care emisiunea monetarã a fost determinatã de nevoile reale ale
economiei. Pentru prof. Ruginã, acest sistem este calificat drept “artificial”,
cu consecinþe dintre cele mai pernicioase pentru stabilitatea vieþii
economice, financiare ºi sociale.
Este adevãrat cã primul sistem prezintã garanþii de stabilitate, în
vreme ce al doilea sistem este instabil ºi ameninþat de diferite fenomene
negative. Este însã de ales între vechiul sistem care a încãtuºat evoluþia
economiei, ºi al doilea sistem care l-a înlocuit ºi care a permis dezvoltarea
fãrã precedent a economiei þãrilor capitaliste dezvoltate. Pentru þara
noastrã, alegerea este clarã: noi nu trebuie sã optãm pentru un echilibru în
sãrãcie, ci pentru acel sistem monetar care stã la baza întregului progres
occidental, bineînþeles, cu luarea mãsurilor ca emisiunile monetare
neîngrãdite sã nu degenereze în anarhie inflaþionistã. Alegerea se mai
poate justifica ºi prin aceea cã stabilitatea monedei “forte” este relativã
deoarece argintul (în noul material, autorul a renunþat, pentru motive
întemeiate, la aurul monetar) are o valoare bursierã fluctuantã ºi transmite
aceastã influenþã ºi instrumentului monetar. Pe de altã parte, ºtiinþa
monetarã a fãcut progrese în ultimul timp, astfel încât este posibilã o
stabilitate relativã ºi în condiþiile emisiunilor nelegate de valori materiale
(vezi experienþa sistemului monetar european al pieþei comune). Nu mai
vorbesc de imobilizãrile de valori materiale total neeconomice, necesitate de
adoptarea unui sistem al monedelor forte.
Dacã înlocuirea actualei circulaþii bãneºti nu este oportunã, dispare ºi
necesitatea unei reforme de stabilizare monetarã. Problema care se pune
este aceea a metodelor care se pot utiliza prin reducerea volumului actual al
monedei în circulaþie, fapt care nu produce efectele perturbatoare ale unei
stabilizãri.
Autorul propunerilor se referã ºi la devalorizarea leului faþã de dolarul
SUA, contestând oportunitatea ei. Sunt de acord cã efectele devalorizãrii
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sunt foarte relative. O devalorizare nu se efectueazã într-o perioadã de
ascensiune vertiginoasã a preþurilor, care de la o zi la alta poate nega
valabilitatea raportului valoric fixat între leu ºi dolar. În aceastã privinþã, sunt
de acord cu prof. Ruginã.
Schiþa program a guvernului nu cuprinde o expunere de fond cu
privire la trecerea la convertibilitatea leului. Problema apare total
neoportunã la ora actualã, însã un program de perspectivã nu poate face
abstracþie de o asemenea mãsurã atunci când condiþiile o vor permite. Este
firesc însã ca o viitoare convertibilitate sã nu fie de genul convertibilitãþii în
argint sau în mãrfuri, pe care o prefigureazã autorul propunerilor.
Convertibilitatea în argint în exterior ºi în interior în mãrfuri depozitate în
magazii speciale cade odatã cu respingerea ideii de acoperire materialã ºi
de separare a circulaþiei bãneºti interioare ºi exterioare, separare greu de
imaginat în practicã.
În ce priveºte fixarea datei de 1 ianuarie 1991 pe care o are în vedere
schiþa program pentru introducerea cursului real ºi efectiv al valutei (p. 19),
aceastã fixare nu mi se pare cã va avea condiþii de realizare.
4. Cu privire la creditul bancar.
În domeniul bancar ºi al creditului, cele douã lucrãri prezintã, de
asemenea, diferenþe fundamentale. Schiþa program a guvernului prevede
organizarea sistemului nostru bancar dupã modelul curent în statele
capitaliste, în frunte situându-se Banca Centralã de Emisiuni, restul
constând din bãnci în general particulare, având dreptul de acordare a
creditelor pe diferite termene. Propunerile autorului au în vedere înfiinþarea
unor bãnci cu activitate diferitã de cea a bãncilor menþionate în schiþa
program. Pe câtã vreme “bãncile moderne” la care se referã schiþa program
monetizeazã creditul, adicã acordã credite peste disponibilitãþile lor de
capital proprii ºi împrumutate, “bãncile clasice” distribuie, sub forma
creditului, numai pe mãsura mijloacelor proprii ºi împrumutate de la clienþi.
Dupã pãrerea autorului, “bãncile moderne” genereazã dezechilibre,
inechitate socialã, inflaþie, iar “bãncile clasice” stimuleazã echilibrul în viaþa
economicã. Este firesc deci ca prof. Ruginã, promotor al echilibrului, sã
propunã guvernului un sistem bancar de tip clasic, care sã nu aibã
capacitatea monetizãrii creditului. Ceea ce poate arãta cã, atâta vreme cât
bãncile capitaliste s-au limitat la operaþiuni de credit în limita mijloacelor
proprii ºi împrumutate, economia a bãtut pasul pe loc. Avântul pe care l-a
cunoscut economia de piaþã coincide tocmai cu expansiunea creditului
bancar. Controlul activitãþii bancare a împiedicat utilizarea anarhicã a
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funcþiei de monetizare a creditului ºi astfel a limitat riscurile unei inflaþii de
credit. Opþiunea schiþei program este deci preferabilã mai cu seamã în
condiþiile unei þãri care vrea sã iasã din marasmul economic moºtenit ºi sã
pregãteascã un viitor mai bun poporului român.
În concluzie, ca ºi alte þãri, România nu se poate angaja în traducerea
în viaþã a propunerilor prof. Ruginã, cu atât mai mult cu cât aceste propuneri
ar izola þara de Comunitatea Europeanã cãtre care se îndreaptã aspiraþiile
poporului nostru.
• Domnul academician Tudorel Postolache: Ceea ce vã pot
asigura, domnule profesor Ruginã, este cã în institutul nostru este un climat
ºi o tradiþie pe care vrem sã le cultivãm, ºi anume de a asculta toate
punctele de vedere cu calm, pentru cumulativitate.
În încheiere, aº dori sã vã mulþumesc foarte mult cã v-aþi fãcut timp
sã ne oferiþi posibilitatea de a avea un schimb de opinii între cei care o viaþã
se ocupã de anumite probleme ºi în fruntea cãrora îl situez pe domnul
Kiriþescu ºi prin faptul cã a analizat cu multã minuþiozitate caracteristicã lui
ºi ºcolii germane pe care a fãcut-o la Berlin, atât planul dv. Eu l-am rugat ºi
vã va trimite o analizã comparatã a planului dv. ºi a Programului Guvernului.
*
**
• Domnul academician Tudorel Postolache: Eu aº vrea sã
mulþumesc domnului academician Ruginã ºi sigur cã nici dânsul, nici nimeni
dintre noi n-are, nu a avut ºi nu are de gând sã tragem concluzii, ca sã zic
aºa, în planul teoriei ºi nici mãcar în planul lui concret. Eu aº vrea douã
lucruri, dacã îmi permiteþi, sã spun în final.* La început aº vrea sã fixez
câteva puncte de contact între planul ºi viziunea dumneavoastrã ºi viziunea
în care a lucrat institutul. Prin institut neînþelegând însã cã înãuntru este o
singurã culoare, o uniformitate, doar un anumit numitor comun. În primul
rând eu cred cã ne aproprie foarte mult preocuparea pentru dimensiunea
socialã ºi pentru protecþia socialã în sensul ei larg. Eu aº spune cã partea
nevãzutã a schiþei de strategie, cel mai mare loc îl acordã fundamentãrii
scenariilor pentru asigurarea protecþiei sociale; iar protecþia socialã, aº
spune eu, este chiar criteriul fundamental de partajare a celor opt scenarii
de bazã. Deci un prim punct care ne apropie ºi care poate fi un prim punct
* Este vorba de finalul celei de a doua runde a dezbaterilor, din data de 27 decembrie
1990, rezervatã rãspunsurilor formulate de acad. Anghel Ruginã la problemele ridicate
de participanþi (n.r.).
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foarte important pentru o conlucrare în viitor este preocuparea pentru
protecþia socialã în perioada de tranziþie ºi pentru dimensiunea socialã a
economiei de piaþã în ansamblu.
Un al doilea punct este preocuparea de a decupa reforme într-un
domeniu sau altul, dintr-un sistem coerent. De la aceastã preocupare am ºi
pornit ºi ar putea sã fie al doilea mijloc sã ne faciliteze conlucrarea.
Într-un alt plan, eu aº menþiona ºi unele rezultate oarecum identice,
pentru cã dumneavoastrã aþi pus accentul pe rezultate diferite. De pildã,
aceastã perioadã de 3 ani care apare ºi la dvs., ºi în schiþa de strategie de
la noi. Sigur, cu o anumitã diferenþã pentru cã la dumneavoastrã apare acea
zi “D”, în timp ce aici 3 ani înseamnã materializarea ideii unei tranziþii care
sã evite ºocul ºi terapia care lungeºte boala, adicã o tranziþie gradualã în
ritm înalt. Aici eu vãd un punct de contact, care sã faciliteze o comunicare
între cele douã viziuni. ªi eu aº mai reþine, poate fi lungitã lista aceasta, eu
aº mai reþine ideea pe care dumneavoastrã o aveþi ºi care ne indicã o
anumitã complementaritate între optica pe care dvs., o numiþi istoricã ºi
optica analiticã a programului dvs. ce nu poate oferi disponibilitãþi de a se
cupla. Aceasta ar fi o linie pe care eu aº putea-o dezvolta mult, dar mã
rezum la atât.
• Domnul prof. Anghel Ruginã: Acum am sã vã spun ºi eu câteva
pãreri asupra punctelor de vedere ale lui Kiriþescu. Unele din lucrurile
acestea Costin Kiriþescu mi le-a scris acum vreo 20 de ani în urmã. Chiar ºi
poziþiile lui sunt exact aceleaºi – nicio schimbare în poziþia lui. ªi eu am sã
rog la televiziune, cum el nu se poate deplasa, sã vinã TV sã vedem; el Costin Kiriþescu – este cel mai mare economist din punct de vedere
monetar, aºa cã, pentru clarificarea acestor probleme, eu cred cã este
necesarã o discuþie.
• Domnul academician Tudorel Postolache: Da, domnule profesor,
de aceea ºi spuneam cã este bine sã reþinem punctul dânsului de vedere,
cât ºi punctele comune ºi diferite, care existã, pentru a forma punctul de
pornire al conlucrãrii viitoare ºi pãrerea mea este cã dl prof. Kiriþescu nu
trebuie respins în totalitatea lui pentru cã vorbeºte o mare experienþã.
• Domnul prof. Anghel Ruginã: Sigur, are o mare experienþã, a
trimis multe materiale ºi la FMI de nu ºtiu câte ori; Kiriþescu are o minte
agerã, care a citit foarte mult; el gândeºte problemele ca ºi dumneavoastrã
ºi de aceea ajunge la concluzia cã schiþa este preferabilã; el priveºte
lucrurile numai dintr-un punct de vedere – al aceluia care a stat în acest
sistem, care a crescut cu acest sistem ºi cãruia îi este teamã, are o
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atitudine aprioricã de negaþie faþã de orice miºcare, de fricã sã nu se
întâmple ceva mai rãu. El gândeºte problemele prin termeni concreþi, adicã
de dezechilibru, nu are viziunea de care vã vorbeam ºi care este absolut
indispensabilã. Asta este deosebirea între mine ºi dumneavoastrã. Eu vãd
cã lucrurile merg cum merg, dar vãd pulsul populaþiei. ªi vã dau un
exemplu: asearã am fost sã-l vãd pe profesorul Proca, care l-a operat pe
fratele meu de cancer ºi pentru a ajunge la el am vrut sã iau o maºinã.
ªoferul m-a recunoscut ºi m-a dus, ºi nu voia sã ia niciun ban de la mine.
• Domnul academician Tudorel Postolache: Eu vã spun, el v-ar fi
luat banii de argint…
• Domnul prof. Anghel Ruginã: Am vãzut lacrimi în ochii lui. I-am
dat 5 $…
• Domnul academician Tudorel Postolache: Eu acum, o ultimã
frazã doresc sã vã spun. Noi avem mereu analize ca aceasta – le realizãm
periodic. Dumneavoastrã când veþi mai veni aici, cred cã o sã avem prilejul
sã ne întâlnim în prezenþa domnului profesor Costin Kiriþescu; aceste douã
substanþiale discuþii a câte trei ore fiecare rãmân un moment important în
viaþa ºtiinþificã a institutului nostru.
Maniera în care s-au purtat discuþiile este pentru noi semnificativã ºi
faptul cã aceastã a doua parte s-a desfãºurat în momentul în care aþi
devenit membru de onoare al Academiei este cu atât mai semnificativ. Vã
rog sã ne scuzaþi cã am cãutat sã vã exploatãm. Dar am impresia cã e ceea
ce e comun tuturor celor care v-au invitat în aceste zile. Noi nu avem titluri
cum are Academia; în orice caz, dacã le-am avea v-am alege membru de
onoare al institutului nostru. Dar sã fiþi sigur cã ocupaþi deja acest titlu în
memoria intelectualã a institutului nostru.

COMEMORÃRI
Profesorul
VIRGIL N. MADGEARU

IPOSTAZE ALE ECONOMICULUI ÎN OPERA
PROFESORULUI VIRGIL MADGEARU*
Tudorel POSTOLACHE
Statura monumentalã a democratului ºi patriotului neînfricat Virgil
Madgearu îºi are drept soclu ºi nesecat izvor opera economicã pe care a
clãdit-o cu maturitate, migalã ºi sistem.
În cadrul solemn, omagial, al sesiunii noastre, în limitele timpului ce
mi-a fost rezervat, mã voi opri asupra raportului între abordarea temelor
presante, fierbinþi, ale timpului sãu ºi elaborarea conceptualã la Virgil
Madgearu.
Aceastã dublã ipostazã fundamentalã se cuvine a fi reþinutã pentru cã
ea conferã întregii sale opere o tensionare interioarã superioarã, explicã o
anume notã de dramatism epistemologic ºi multitudinea impresionantã a
ipostazelor concrete ale economicului care frapeazã pe orice cercetãtor.
ªtiinþã economicã, în general, are concepte fundamentale ºi teme
“fierbinþi”. Primele strãbat secolele cu discreþie ºi cu înþelepciunea conferitã
de multiplele experienþe pe care le încorporeazã continuu, celelalte irump cu
toatã forþa nestãvilitã a noutãþii lor, se impun în prim-planul atenþiei publice,
dar foarte puþine din ele rezistã timpului ºi atunci doar cu preþul reducerii la
cazuri particulare ale conceptelor perene.
Dubla ipostazã menþionatã are întemeieri adânci în creaþia economicã
a lui Virgil Madgearu.
În primul rând, Madgearu se prezintã contemporaneitãþii ºi posteritãþii
într-o întreitã unitate: savant, profesor, militant.
Am putea afirma cã întreaga sa operã este construitã la confluenþa
acestor trei teritorii - cercetare, învãþãmânt, politicã - între care existã
contradicþii inerente pe care Virgil Madgearu, cu o mare luciditate, le
conºtientiza. Ca militant a înfruntat în gradul cel mai înalt (mai mult decât
oricare altul din pleiada marilor economiºti ai perioadei interbelice) dilema
care-i urmãreºte pe economiºti de la Ricardo pânã azi: analiza economicã
este posibilã doar dacã exclude incertitudinea ºi schimbarea, iar politica
*

Acest text reprezintã sinteza lucrãrilor susþinute la Sesiunea ºtiinþificã “In memoriam:
Virgil Madgearu” organizatã de Academia Românã în 14.XII.1990 ºi la sesiunea
ºtiinþificã organizatã de INCE în 7.XII.1990 ºi dedicatã comemorãrii lui Virgil Madgearu.
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economicã este posibilã doar dacã ia în considerare incertitudinea ºi
schimbarea.
Madgearu a cãutat o soluþie cãreia i-a rãmas fidel pe întreg parcursul
vieþii.
În prefaþa la lucrarea “Drumul echilibtului financiar” (1935), semnificativ
subintitulatã “Probleme actuale ale economiei româneºti”, sesizând
caracterul presant al unor preocupãri economice legate de activitatea sa ca
ministru de finanþe, Madgearu scria: “Am nutrit continuu convingerea
nestrãmutatã cã politica nu poate duce la rezultate pozitive, dacã nu e
întemeiatã pe o cercetare metodicã a realitãþilor naþionale, dupã cum ºtiinþa
rãmâne sterilã, dacã nu confruntã enunþurile teoretice cu faptele, prin
cercetarea sistematicã a realitãþilor”.
În al doilea rând, tensionarea amintitã provine ºi din împrejurarea
obiectivã cã perioada de maturitate a activitãþii sale se concentrazã în anii
bulversãrilor pe care le-a cunoscut viaþa economicã ºi teoria economicã,
datoritã crizei din 1929-1933.
Ruptura produsã sub impactul acestei crize nu numai în planul
faptelor economice, ci ºi al gândirii este stãpânitã de Madgearu pe câteva
cãi, înainte de toate, prin frecventarea istoriei economice, câmp în care cele
mai diferite generaþii de concepte ºi idei economice, fie chiar ºi adverse, îºi
manifestã disponibilitãþile cumulative pe deasupra opoziþiilor care în
momente de cotiturã capteazã, de obicei, atenþia principalã. În acelaºi sens
acþioneazã ºi preocuparea sa de a elabora programe economice cu
instrumentele ºtiinþei, domeniu în care, de asemenea, ceea ce apare ca
fiind diametral opus la nivelul teoretic sau politic conferã o mare dozã de
complementaritate.
Ca profesor, care a slujit toate marile ramuri ale ºtiinþei economice, el
a urmãrit la nivelul superior al conceptelor sã menþinã un echilibru necesar
între factorii atât de contradictorii ai restructurãrii ºtiinþei economice,
pãstrând nestins climatul înfruntãrii alternativelor teoretice, lucru cu atât mai
dificil cu cât diferitele ºtiinþe economice pe care le-a servit, urmãrind cãi
diferite în dezvoltarea lor (în speþã fie calea “raþionalã”, fie cea “empiricã”),
þinând de “zone” distincte ale ºtiinþei ºi având deci “timpi istorici” diferiþi,
accentueazã tensionarea respectivã chiar la nivelul sistemului naþional
economic.
Contactul lui Madgearu cu studenþii nu este de aceea exterior creaþiei,
dimpotrivã, întreaga elaborare conceptualã este legatã de activitatea sa la
catedrã.
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Este explicaþia principalã a abordãrii economicului în opera lui
Madgearu din cele mai diverse unghiuri: teorie, istorie economicã, metodologie, fiecare din ele cuprinzând, la rându-le, mai multe paliere, toate acestea reunite în preocuparea sa constantã pentru elaborarea conceptualã.
În opera lui Madgearu apare deosebit de pregnant un anumit decalaj
între “inovaþia conceptualã” ºi “inovaþia terminologicã”, prima fiind cu mult
mai adâncã decât o semnaleazã înveliºul lexical. Este un fapt constatat de
specialiºti ca fiind valabil pentru numeroase ºtiinþe contemporane. ªi
aceasta deoarece chiar în cazul unui concept nou nu întotdeauna i se poate
asocia un termen nou.
Madgearu se situeazã pe linia refuzului unor inovaþii lexicale facile ºi
a utilizãrii unor termeni care, cu toate cã îºi pãstreazã neschimbat înveliºul
lexical, ascund o modificare conceptualã adâncã. Este ilustrativ din acest
punct de vedere conceptul de economie naþionalã.
Una din inovaþiile principale introduse de Virgil Madgearu în acest
concept constã în aceea cã îi conferã un grad de cuprindere general, pornind de la analiza comparatã a ansamblului economiilor naþionale coexistente.
În introducere la lucrarea sa fundamentalã “Evoluþia economiei
româneºti”, Madgearu sublinia: “Schema sombartianã se bazeazã, cum se
ºtie, pe cercetarea istoriei economice a þãrilor Europei apusene ºi centrale,
fãrã a lua în seamã, decât în chip cu totul întâmplãtor, þãrile din rãsãritul ºi
sud-estul Europei. Din aceastã cauzã, ea nu poate avea nici valabilitate
generalã, ci una limitatã, nici aplicare universalã, ci una specificã realitãþilor
la care se referã”.
Aceastã inovaþie conceptualã, care avea sã joace un rol ordonator al
ansamblului scrierilor lui Madgearu, a vizat chiar miezul elaborãrii
conceptuale în ºtiinþa economicã din ultimele decenii, când a devenit tot mai
clar cã “placa turnantã” a restructurãrilor este plasatã la confluenþa
economiilor naþionale tot mai interdependente.
Virgil Madgearu întreprinde studierea atentã a elaborãrilor teoretice
din diverse þãri, astfel încât conceptele economice sã nu mai reprezinte o
extrapolare, la scarã planetarã, a situaþiei specifice unei þãri sau unui grup
restrâns de state, ci o sintezã teoreticã a ceea ce este esenþial ºi legic în
diversele experienþe naþionale.
Acelaºi demers metodologic i-a permis ºi elaborarea conceptului de
agrarianism, plasând agrarianismul românesc pe un dublu fundal: generaleuropean ºi est-european, ridicându-se apoi la o teorie proprie a economiei
þãrãneºti.
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Madgearu a studiat cu mare atenþie criza din 1929-1933. Pe deasupra
elementelor conjuncturale grave, în chiar cursul derulãrii crizei, el a reuºit sã
surprindã pe de o parte, interdependenþa universalã dintre economiile
naþionale, pe de altã parte – element deosebit de actual – sã formuleze
ideea cã criza economicã mondialã are un “nucleu dur”, un punct fierbite, o
zonã criticã, o verigã–cheie care, dacã este stãpânitã, poate trage dupã
sine întreg lanþul þãrilor aflate în crizã ºi cã de aceea, aºa cum declara
convingãtor de la tribuna Ligii Naþiunilor, depãºirea crizei în zona criticã – pe
atunci consideratã de Madgearu a fi aria þãrilor agrare – este interesul
adânc al comunitãþii tuturor statelor lumii.
În planul ideilor economice, Virgil Madgearu demonstreazã
excepþionalã disponibilitate de dialog cu toate curentele de gândire,
acordând un spaþiu privilegiat istoriei gândirii economice româneºti. Grija
deosebitã a profesorului Virgil Madgearu pentru toate ideile economice
valoroase din trecutul mai îndepãrtat sau mai apropiat, precum ºi ale
contemporanilor este plinã de învãþãminte pentru noi.
În primul rând, grija pentru punerea în valoare a elaborãrilor
economice ale înaintaºilor. Putem considera ca o obligaþie de cinste a
institutului nostru ca, prin sectoarele sale specializate, sã devinã o verigã de
bazã în sistemul academic care sã se preocupe de editarea operelor marilor
economiºti români, de la Madgearu ºi Slãvescu la Zane ºi Murgescu.
Sã considerãm obligaþia noastrã moralã ca sã intrãm în secolul viitor
cu corpul de operare ale economiºtilor români publicate. Ne stã în putinþã ºi
ne stã în obligaþie. Sã reluãm o tradiþie cultivatã de Madgearu – conferinþele
publice; institutul nostru este în bunã mãsurã insubstituibil în aceastã
privinþã.
În concordanþã cu mutaþiile care survin în rosturile ºtiinþei economice
contemporane, eforturile lui Virgil Madgearu pe tãrâmul istoriei ºi analizei
economiei naþionale se cer a fi continuate ºi nou înfiinþatul laborator de
modelare a economiei naþionale, cu o activitate mult promiþãtoare, este o
dovadã concretã a modului în care înþelegem sã continuãm tradiþiile
înaintate ale gândirii economice româneºti.
Pentru formarea noilor generaþii de cercetãtori, pe lângã mãsurile
luate în ultimele luni ºi care vor avea fãrã îndoialã efecte în timp, BE al
INCE iniþiazã un premiu “Virgil Madgearu” ce se va acorda anual, începând
din 1991, pe bazã de concurs deschis tinerilor cercetãtori, conform unui
regulament pe care-l va adopta Consiliul ªtiinþific.
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În general, temele “fierbinþi” în abordarea lui Madgearu au capacitatea
de a se întrupa în concepte perene ale ºtiinþei noastre ºi de aceea opera sa,
pe deasupra semnificaþiilor de moment, se prezintã în ipostaze mereu
înnoite pentru fiecare nouã generaþie, dezvãluindu-ºi adâncimi ºi nuanþe
surprinzãtoare.
Iar una din cele mai actuale învãþãminte este aceea de a aborda
problemele acute ale timpului nostru cu instrumentele ºtiinþei – ocolind
diletantismul ºi improvizaþia, plasându-le pe fundalul global al ºtiinþei
economice, al ºtiinþei, în general. Tema fierbinte a liberalizãrii preþurilor
devine astfel relevantã pentru ºtiinþã; în contextul general al mãsurãrii
economice, privatizarea capãtã dimensiunile unui aspect actual acut,
deosebit de acut al eternei probleme a proprietãþii º.a.m.d. Este modalitatea
sigurã de a ajunge la esenþã ºi de a formula soluþii ºtiinþifice întemeiate.
În acest dificil demers, Virgil Madgearu, a cãrui viaþã a fost miºeleºte
curmatã la vârstã de numai 53 de ani, rãmâne mereu o prezenþã vie.

LOCUL LUI VIRGIL N. MADGEARU ÎN ªTIINÞA
ECONOMICÃ ªI CULTURA ROMÂNEASCÃ
Ion BULBOREA
Se pare cã cel mai greu lucru în investigarea istoricã este sã prevezi
trecutul, pentru simplul motiv cã el este aproape întotdeauna umbrit de
emoþiile interesate ale prezentului. De aceea, o istorie adevãratã se va
putea scrie numai atunci când prezentul ºi viitorul se vor sprijini pe un trecut
existenþial nemistificat.
Doar atunci vor apãrea în adevãrata lor luminã moºtenirea culturalã
nealteratã, imaginea veridicã a marilor personalitãþi fãrã de care istoria
însãºi ar fi avut de suferit.
Ani de-a rândul, personalitãþi proeminente ale culturii româneºti au
fost victimele unor interpretãri deformate, clãdite pe dogme, intoleranþã ºi
idei preconcepute. Între acestea se numãrã ºi Virgil Madgearu. Restabilirea
locului ºi rolului sãu în ºtiinþa economicã ºi cultura româneascã nu este doar
un act de dreptate socialã, ci ºi unul de conºtiinþã profesionalã. Este desigur
un lucru dificil, care presupune un efort concentrat în direcþia valorificãrii
întregii gândiri economice din epocã. Numai aºa se va putea stabili corect,
fãrã prejudecãþi ideologice conjuncturale, locul ºi rolul unei personalitãþi în
circuitul valorilor cultural-ºtiinþifice.
În comunicarea de faþã voi încerca sã vã înfãþiºez doar câteva
elemente privind viaþa ºi opera ºtiinþificã a lui Virgil Madgearu, care atestã
locul sãu de frunte în galeria gânditorilor români din perioada interbelicã. Sa nãscut în oraºul Galaþi. ªcoala primarã ºi liceul le-a urmat în aceeaºi
localitate. Dupã susþinerea bacalaureatului, în 1907, se înscrie la
Universitatea din Leipzig, urmând cursurile de ºtiinþe economice în cadrul
Facultãþii de Filosofie. În 1911, “Vergilius Madgearu, galatiensis” susþine
doctoratul în ºtiinþe economice ºi financiare, obþinând calificarea “summa
cum laude” cu lucrarea “Zur industriellen Entwicklung Rumaniens” (Cu
privire la dezvoltarea industrialã a României). Este un pas însemnat în
domeniul cercetãrii, care prefigureazã omul de ºtiinþã de mai târziu. Dupã
terminarea studiilor la Leipzig, V. Madgearu este trimis de familie la Londra
pentru a învãþa limba englezã. Cu acest prilej frecventeazã cursul de ºtiinþe
social-economice, ia contact cu practica economicã într-una din bãncile
londoneze, se familiarizeazã cu probleme de teorie ºi tehnicã bancar-
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financiarã. Studiile întreprinse la Leipzig ºi Londra i-au permis cunoºterea
principalelor curente de gândire economicã ºi socialã (cu precãdere ºcoala
clasicã englezã ºi ºcoala istoricã germanã), care îºi vor pune amprenta în
mod pozitiv asupra propriilor cercetãri. Întors în patrie, este numit în anul
1912 ºef de serviciu la “Casa centralã a meseriilor ºi asigurãrilor
muncitoreºti”, îndeplinind ºi funcþia de redactor ºef al publicaþiei acestei
instituþii, “Monitorul asigurãrilor muncitoreºti”. În 1916, la vârsta de 29 de
ani, ocupã prin concurs postul de profesor la catedra de studiul
întreprinderilor ºi transporturilor din cadrul Academiei de Înalte Studii
Comerciale ºi Industriale din Bucureºti. Ulterior, (din 1925) a predat la
Catedra de economie naþionalã, iar din 1935 pânã în 1940 la Catedra de
economie politicã. Pasiunea sa pentru învãþãmânt era exemplarã.
El nu se limita la simpla consemnare a unor puncte de vedere deja
constatate, ci încerca sã dea rãspunsuri proprii la problemele izvorâte din
realitãþile concrete ale þãrii. Dupã opinia sa, obiectul ºtiinþei economice îl
constituie viaþa economicã. Ea trebuie sã pãtrundã natura însãºi a
fenomenelor economice, descoperind legãturile cauzale ºi funcþionale dintre
ele. “ªtiinþa – scrie V. Madgearu în cursul de economie politicã (1940) discutã, în general, cauzele, efectele ºi relaþiunile între mijloace ºi scopuri.
Pentru ca preocupãrile ei sã fie rodnice, ºtiinþa trebuie sã priveascã întregul
complex de fapte ºi împrejurãri, care constituie realitatea economicã ºi care
sunt legate în mod inexplicabil între ele.” (p. 7).
Activitatea sa didacticã, ce cuprinde aproape trei decenii ºi jumãtate,
este susþinutã de o vastã ºi temeinicã cercetare ºtiinþificã, îndeosebi a
realitãþilor social-economice româneºti. Aproape cã nu existã domeniu al
economiei naþionale cãtre care ochiul scrutãtor al cercetãtorului sã nu se fi
îndreptat cu atenþie ºi migalã.
Dar cum era ºi de aºteptat, în centrul preocupãrilor sale a stat analiza
principalelor ramuri economice – industria ºi agricultura – mai ales a
problemelor satului românesc ºi ale gospodãriei þãrãneºti.
Calitãþile omului de ºtiinþã, interesul sãu pentru investigarea
fenomenului economic pe baza faptelor se observã încã din timpul studiilor
universitare. De pe atunci, pe tânãrul cercetãtor îl preocupa ideea
întemeierii unei adevãrate economii naþionale care, pe lângã acumularea de
capital, presupune muncã specializatã naþionalã ºi resurse naturale. Încã în
1910, în spiritul concepþiei economistului german Fr. List, într-un studiu
publicat în revista “Economia naþionalã”, V.N. Madgearu afirmã: “afarã de
cerinþele economice de educare a forþelor productive, este vorba azi de
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momente sociale ºi politice, de conºtiinþa naþionalã fãrã de care nu e cu
putinþã dezvoltarea normalã a muncii ºi economiei unui popor”. Dupã cum
rezultã din teza de doctorat ºi din alte studii din tinereþe, interesul sãu
prioritar este îndreptat nu numai spre industria de fabricã, ci ºi spre industria
la domiciliu, industria casnicã ºi meserii. Dupã cum va arãta mai târziu în
lucrarea sa fundamentalã “Evoluþia economiei româneºti dupã rãzboiul
mondial” (1940) pãrãsirea industriei casnice înseamnã “o sãrãcire pentru
gospodãria þãrãneascã”, în timp ce pãstrarea ºi încurajarea ei “ar însemna
prilejul de muncã pentru surplusul de braþe al economiilor þãrãneºti
parcelate “(p. 91-92)”. Dar atrãgea atenþia cã întoarcerea “la industria
casnicã” nu reprezintã în niciun caz soluþia “problemei excedentului rural”.
Deºi în analiza comparativã a industriei ºi agriculturii, a corelaþiei dintre ele,
V. N. Madgearu susþinea primatul agriculturii ca bazã a satului românesc, el
nu nega, ci dim potrivã, sublinia rolul industriei atât în dinamizarea
economiei naþionale în întregul ei, cât ºi în dezvoltarea agriculturii ca
principalã ramurã a acesteia. Intensificarea procesului de industrializare a
þãrilor agrare apare ca un imperativ al dezvoltãrii, al independenþei ºi
suveranitãþii naþionale. Gânditorul român afirma fãrã echivoc cã
“industrializarea este o tendinþã generalã, universalã, care apare ca o
trãsãturã caracteristicã în evoluþia secolului al XIX-lea ºi se aflã într-un
paralelism deplin cu creºterea rapidã a producþiei. Politica de industrializare
care se manifestã de la începutul secolului al XX-lea, apare ca o tendinþã
spre independenþa economicã a statelor agrare care se strãduiesc a deveni
state agrare industrializate “(“Cu privirea la raporturile economice românogermane”, în “Facla”, 10 aprilie 1939)”. El atrãgea atenþia cã progresul
industrializãrii nu soluþioneazã de la sine procesul intensificãrii agriculturii,
absorbirea forþei de muncã superflux din aceastã ramurã. Însãºi
industrializarea este supusã “unei serii de condiþionãri ºi limitaþiuni” ce
variazã de la o þarã la alta în funcþie de fazele evoluþiei sale economice.
Indiferent însã de aceste îngrãdiri ºi obstacole, procesul de intensificare a
agriculturii, perspectivele sale de dezvoltare sunt funciar legate de destinele
industrializãrii. Fãrã o industrie adecvatã cerinþelor economiei naþionale,
dezvoltarea agriculturii, ºi nu numai a acesteia, îmbunãtãþirea condiþiilor de
viaþã ale populaþiei nu pot depãºi pragul bunelor intenþii.
În opera ºtiinþificã a lui V. Madgearu, un loc de însemnãtate
primordialã îl ocupã problemele agriculturii, posibilitãþile ei de dezvoltare în
cadrul gospodãriei þãrãneºti, a perspectivelor de ansamblu ale economiei
româneºti. Presiunea demograficã ºi necesitatea intensificãrii producþiei
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agricole sunt douã aspecte majore ale agriculturii româneºti, care trebuiau
soluþionate cu toatã grijã ºi simþul responsabilitãþii.
Analizând situaþia agriculturii româneºti, transformãrile survenite dupã
reforma agrarã din 1918–1921 ºi structura socialã ºi demograficã a statului
românesc, V. Madgearu considerã cã cheia rezolvãrii trebuie cãutatã în
transformarea structuralã a agriculturii înseºi, în raþiunea satului, care nu
trebuie sã stea în expectativã, ci sã se implice cu toatã forþa ºi rãspunderea
în acest proces de anvergurã.
“Orice abordare superficialã, orice mãsuri pripite sunt sortite eºecului”.
Care este calea de urmat pentru agricultura þãrãneascã din România
subperioadei interbelice? La aceastã întrebare el rãspunde: în agriculturã,
nici colectivismul, nici individualismul complet nu e ducãtor la scop. În
situaþia actualã a agriculturii þãrãneºti, perfecþionarea tehnicii agricole nu se
poate aºtepta fãrã o acþiune de stat, absolut necesarã pentru a se
uniformiza tehnica de lucru indicatã ºi a se generaliza aplicarea
cunoºtinþelor ºtiinþifice dobândite de institutele de cercetãri agronomice ºi
staþiunile de încercare ºi selecþionare a seminþelor (“Evoluþia economiei
româneºti dupã rãzboiul mondial”, p. 365). Statul trebuie sã se îngrijeascã
de organizarea unor lucrãri de irigaþii ºi de înfinþarea unor staþiuni de maºini
agricole care necesitã investiþii costisitoare. La aceasta se adaugã trecerea
agriculturii româneºti la “pluriculturã”, eliminarea decalajului dintre preþurile
agricole ºi cele industriale, crezute ieftine, dezvoltarea unei cooperaþii
viguroase. În acest context, V. Madgearu precizeazã cã “fãrã reclãdirea
cooperaþiei din temelie nu-i de întrevãzut o intensificare a producþiei
agricole” (Ibidem, p. 371). Gospodãria þãrãneascã rãmâne, în concepþia sa,
celula de bazã a statului român.
Desigur, aria cercetãrilor lui V. Madgearu este cu mult mai
cuprinzãtoare. Între acestea se înscriu ºi studiile privind politica financiarã,
monetarã ºi de credit, sistemul bancar, relaþiile economice internaþionale ºi
statistica economicã, ceea ce conferã preocupãrilor sale ºtiinþifice virtuþi
enciclopedice, strãine însã oricãrui diletantism ºi atitudini de paradã.
Am avea însã o imagine unilateralã ºi chiar deformatã asupra
personalitãþii sale dacã am reduce demersul analitic la activitatea didacticã
ºi ºtiinþificã. Oricât de meritorie ar fi aceasta, nu trebuie uitat cã V.
Madgearu a fost un om al cetãþii, prins în fluxul ºi refluxul vieþii socialepolitice a timpului în care a trãit, un militant progresist, orientat spre valorile
perene ale democraþiei ºi civilizaþiei moderne. Indiferent dacã cineva îi
împãrtãºeºte principiile ºi idealurile, nu poate sã nu vadã în el una din
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personalitãþile de prestigiu ale vieþii culturale, ºtiinþifice ºi politice româneºti,
care ºi-a consacrat viaþa slujirii þãrii ºi poporului sãu. Câteva date sunt
revelatoare în aceastã privinþã. În 1918, V. Madgearu împreunã cu Ion
Rãducanu ºi V. Slãvescu editeazã revista “Independenþa economicã”,
devenitã o tribunã pentru rãspândirea ideilor de redresare economicã a þãrii,
de creare a premiselor independenþei sale. De asemenea, în colaborare cu
D. Gusti ºi V. Pârvan, înfiinþeazã “Asociaþia pentru ªtiinþa ºi Reforma
Socialã”, care în 1921 devine “Institutul Social Român”, al cãrui secretar
general va fi pânã în anul 1924. Eforturile acestui institut de a pune la baza
politicii cercetarea obiectivã ºi profundã a realitãþilor þãrii poartã pecetea
concepþiei sale economice ºi filosofice. În pofida dorinþei exprimate la
începutul activitãþii “Asociaþiei pentru ªtiinþã ºi Reformã Socialã” de a nu
face politicã ºi a concluziei proprii cã în ºtiinþa economicã nu poate sã fie
niciun loc pentru politica economicã”, V. Madgearu devine teoretician al
þãrãnismului, membru al partidului naþional þãrãnesc, precum ºi membru în
Camera Deputaþilor de la primul parlament al þãrii unite pânã la ultimul
parlament ales în 1936 (cu excepþia celui din 1931-1932). Totodatã a
ocupat funcþia de ministru la diverse resorturi – industrie ºi comerþ,
agriculturã ºi domeniu, finanþe lucrãri publice – în anii 1929-1931 ºi 19321933, a dovedit competenþã profesionalã, spirit organizatoric ºi iniþiativã în
elaborarea actelor legislative privitoare la dezvoltarea social-economicã a
þãrii. În aceeaºi perioadã (în 1929-1933) a participat la numeroase
conferinþe internaþionale (la Geneva, Londra, Varºovia, Praga, Oslo ect.), iar
în 1938 a fost prezent la primul congres al institutelor de conjuncturã
organizatã de profesorul francez Charles Rist, la care au participat cei mai
distinºi economiºti ai vremii – F. Hayek, laureat al premiului Nobel pentru
economie L. Robbins, G. Pigou ºi alþii.
Pe drept cuvânt, Ch. Rist afirmã în memoriile sale cã V. Madgearu
“era un om de adevãratã valoare ºi competenþa sa putea sã fie invidiatã de
mulþi miniºtri de finanþe din alte þãri” (Revue d`Economie Politique, nr.
65/1955, p. 1016).
În întreaga sa activitate de profesor ºi cercetãtor, de publicist ºi om
politic, V. Madgearu s-a manifestat ca o personalitate cu vederi înaintate,
aplecat mereu cu gândul ºi cu fapta spre binele þãrii. Convingerile ºi
reflecþiile sale democratice, soluþiile practice preconizate, chiar dacã nu erau
întotdeauna în consens cu cerinþele vremii, vãdeau tãria de caracter ºi
nobleþe sufleteascã. Potrivit opiniei sale, cea mai bunã formã de guvernare
a þãrii este aceea în care toate puterile emanã de la naþiune.
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Iar aceasta este democraþia parlamentarã care presupune “parlament
efectiv sau administraþie conºtientã ºi în interesul poporului” (“Rolul ºtiinþelor
în societatea democraticã”, în “Viaþa româneascã” nr. 7/1937, p. 50).
Lichidarea democraþiei parlamentare prin instaurarea dictaturii regale
în 1938, creºterea influenþei miºcãrii legionare, pericolul fascist, spectrul
izbucnirii iminente a celui de-al doilea rãzboi mondial prevesteau vremuri
dramatice pentru poporul român ºi pentru întreaga omenire. În aceste
condiþii de cumpãnã în istoria neamului, V. Madgearu se declara deschis
adversar ferm al Gãrzii de Fier ºi al tendinþelor expansioniste ale Germaniei
hitleriste ºi, în acelaºi timp, apãrãtor intransigent al justiþiei ºi principiilor
democratice. Pentru aceastã atitudine care îl înalþã în ochii propriului popor
a plãtit cu preþul vieþii. O bandã de asasini manipulatã din interior ºi de peste
graniþã i-a curmat firul la vârsta de 53 ani, în plinã putere de creaþie. Dupã o
jumãtate de secol de la aceastã crimã abominabilã se impune o singurã
concluzie: pentru ca istoria faptelor ucigaºe sã nu se mai repete ar trebui
ca, în lupta pentru putere, toate drumurile sã ducã spre adevãrul vieþii.

VIRGIL N. MADGEARU – CERCETÃTOR
AL ECONOMIEI ROMÂNEªTI INTERBELICE
Gheorghe DOBRE
În finalul celebrei sale opere “Evoluþia economiei româneºti dupã
rãzboiul mondial”, apãrutã cu 4 (patru) luni înainte de tragicul lui sfârºit,
Virgil Madgearu formula o idee potrivit cãreia “Fãrã a-ºi asigura o creºtere
continuã a acumulãrii de capital, economia naþionalã a unui popor nu poate
reprezenta o temelie sigurã pentru clãdirea unui stat naþional” (p. 400).
Pentru descifrarea gândirii economice ºtiinþifice a lui Virgil Madgearu,
ideea aceasta prezintã o valoare euristicã de cea mai mare însemnãtate.
Cãci cercetarea economiei româneºti interbelice din perspectiva unei
astfel de creºteri în vederea edificãrii statului naþional inaugurat prin Marea
Unire din 1918 constituie – credem – nucleul ideatic central al problematicii
întregii sale opere ºtiinþifice.
Este adevãrat cã, într-o formã sau alta, explicit sau implicit, un asemenea nucleu ideatic s-a impus în atenþia majoritãþii economiºtilor români
interbelici, problematica consideratã anvizajând procesele fundamentale ale
dezvoltãrii ºi creºterii economice în þara noastrã de atunci. Dar Virgil N.
Madgearu se va particulariza în mod indubitabil de alþi economiºti cercetãtori ai epocii prin cel puþin 3 (trei) prestigioase contribuþii ºtiinþifice la studiul
amintit în planul: 1) relevãrii specificitãþii istorice româneºti a procesului
menþionat; 2) al diagnozei evoluþiei parcurse; 3) al perspectivelor de viitor.
1) Sã începem prin a spune cã pentru Virgil N. Madgearu dezvoltarea ºi creºterea economiei româneºti erau condiþionate în mod
hotãrâtor de progresul agriculturii, la temelia cãreia stãtea gospodãria
þãrãneascã familialã bazatã pe proprietatea provenitã din muncã.
O atare concepþie, vãdit lucru, se situa la antipodul curentelor literare
de facturã burghezã care, prin reprezentanþii de seamã ca St. Zeletin ºi alþii,
promovau ideea condiþionãrii progresului economiei româneºti de progresul
industrial capitalist.
În acelaºi timp se va detaºa cu obstinaþie ºi de promotorii tezei dupã
care propãºirea economiei þãrii nu depindea ºi nu putea depinde de
dezvoltarea industriei, ci de aºezarea întregii agriculturi naþionale pe
temeiuri eminamente burgheze, capitaliste. Printre destinatarii unei astfel de
idei, la loc de frunte se situau C. Garoflial ºi Gh. Ionescu-Siºeºti.
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În schimb, prin concepþia amintitã, Virgil N. Madgearu se insera în
curentul þãrãnesc, moºtenitor al vechiului poporanism românesc ºi al cãrui
ctitor doctrinar a fost Constantin Stere. ªi dacã acesta din urmã împreunã
cu alþi exponenþi de marcã au creat curentului þãrãnesc fundamentele
sociologice, politice etc., Virgil N. Madgearu, prin concepþia sa, se va
impune în epocã ca fãuritor de nimeni contestat al fundamentelor sale
teoretico-economice.
În construirea concepþiei sale, inclusiv în argumentarea elementelor ei
constitutive, Virgil N. Madgearu a apelat la un set impozant – prin amploare
ºi surse de inspiraþie – de noþiuni ºi concepte, dintre care aici am stãruit
numai asupra a doua.
Prima constã în aceea cã, potrivit opiniei lui Virgil N. Madgearu, o
agriculturã bazatã pe gospodãria þãrãneascã familialã se deosebeºte
fundamental de economia întemeiatã pe întreprinderea economicã de tip
capitalist, prin aceea cã nu cunoaºte exploatarea muncii ºi, ca atare, îi sunt
strãine categoriile de salariu ºi profit, caracteristic fiindu-i în schimb
noþiunea de venit anual al muncii. Într-o formulã ºi mai expresivã, el arãta cã
pentru modul capitalist “circulaþia economicã” se reduce la V.N.= V.B. – Ch.
M. – S, pe când pentru gospodãria familialã: V.N. = V.B. – Ch. M., adicã
fãrã salariu, aceastã ultimã categorie fiindu-i improprie (“necunoscutã”).
Virgil N. Madgearu afirmã cã, cheltuiala de muncã efectuatã în gospodãria
respectivã nu se poate expune decât în unitãþi naturale. Concluzia lui era cã
“Faptul fundamental pentru gospodãria familialã este venitul muncii anuale”.
Dintr-o asemenea deosebire, comenteazã autorul nostru, pot rezulta situaþii
când economia capitalistã sã-ºi încheie socotelile cu pierderi, pe când
economia þãrãneascã cu câºtiguri.
De unde ºi teza axiomaticã, cu largã circulaþie în epocã, a forþei de
rezistenþã a gospodãriilor þãrãneºti faþã de toate celelalte forme economice,
în primul rând faþã de economiile capitaliste. El scria: “Aceasta (deosebirea
menþionatã n.n.) explicã teoria extraordinarã ºi puterea de rezistenþã a
gospodãriilor þãrãneºti”.
Cea de a doua priveºte faptul cã gospodãria familialã þãrãneascã
dispune nu numai de o forþã invincibilã de rezistenþã, dar ºi de posibilitãþi
materiale, financiare ºi umane de afirmare a unei categorice superioritãþi
economice faþã de gospodãriile bazate pe toate formele de proprietate
provenite din exploatarea muncii altora. Numeroase argumente invocate în
sprijinul acestei teze, vehiculate larg în literatura epocii, strãinã ºi autohtonã,
converg spre susþinerea aserþiunii dupã care gospodãria þãrãneascã
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familialã asigurã la cote superioare celorlalte forme economice condiþii prielnice de sporuri de productivitate a muncii, de implementare a progresului
agricol ºi de intensificare a producþiei agricole. Folosind rezultatele unor
cercetãri autohtone ºi strãine, el va spune cã ºi sub raportul veniturilor
dobândite o familie þãrãneascã împroprietãritã poate obþine pe unitatea de
teren un câºtig de câteva ori mai mare decât o familie angajatã la moºier
sau fermier capitalist. În sprijinul ideii sale enunþate mai sus, el susþine teza
dupã care o gospodãrie þãrãneascã familialã, chiar dacã dispune de un
venit agricol mai mic, este capabilã sã realizeze economii mai mari decât
proprietãþile mari. “Este cert cã totalul economisirilor dintr-o economie
naþionalã cu o structurã þãrãneascã sã fie mai mare decât acolo unde ar
predomina proprietatea mare, þãranii, chiar când venitul agricol e mic,
tinzând a economisi o mare parte”. Or, economiile þãrãneºti ca oricare alte
forme economice-constituie, se ºtie, baza oricãror acumulãri ºi, respectiv,
investiþii.
Încheierea care o trãgea Virgil Madgearu era pe cât de categoricã în
fond, pe atât de pateticã în formã. “Niciodatã nu se întâlnesc în istorie
þãrani distruºi prin superioritatea de exploatare a marilor concurenþi.
Nu prin mijlocul unor servicii economice superioare, ci cu puterea
armelor ºi politica hoþeascã a stãpânilor s-au distrus în masã
gospodãrii þarãneºti ºi s-au rotunjit mari moºii boiereºti. În concurenþa
liberã a muncii economice n-ar fi reuºit niciodatã cei nevoiaºi: în
aceasta þãranul a rãzbit pretutindeni”.
De bunã seamã cã elemente inspiratoare pentru o atare concepþie le
întâlnim înainte ºi, mai ales, în timpul ºi imediat dupã rãzboi (e vorba, se
înþelege, de primul rãzboi mondial). Dar armãtura argumentativã factologicã,
istoricã ºi teoreticã dateazã din perioada deceniului trei, fiind propulsatã de
douã cardinale evenimente ale epocii: în plan politic legiferarea votului
universal, iar în plan economic adoptarea reformei agrare. Sub o formã sau
alta, atare evenimente avuseserã loc dupã rãzboi în numeroase alte þãri ale
Europei. Spre deosebire de alte zone ale lumii, la noi aceste evenimente au
avut un caracter profund antilatifundiar-moºieresc, favorizând radicale
schimbãri în viaþa social-economicã ºi politicã a þãrii ºi creând condiþii de
propãºire a celor mai largi pãturi de oameni, în primul rând a þãrãnimii
muncitoare. Concepþia lui Virgil N. Madgearu nu era atât o replicã ideologicã
la industrialismul liberal-burghez ºi niciun ingredient doctrinar economic
anticapitalist în albia largã a curentelor agrariene de orientare romanticã, ci
o alternativã teoreticã la “modelele” tradiþionale ºi clasice de asigurare a
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progresului economic general al statului naþional român desãvârºit prin
Marea Unire din 1918, pe temeiul creºterii ºi dezvoltãrii unei preocupãri
tradiþionale de activitate productivã a poporului român, a producþiei agricole
bazate pe gospodãria þãrãneascã revigoratã ºi situatã în primul plan al
economiei româneºti, sub auspiciile celei mai radicale reforme agrare din
istoria românilor, adicã a aceleia din 1921.
2) La distanþã de peste un deceniu, cât trecuse de la formularea
elementelor de bazã ale amintitei sale teorii, Virgil N. Madgearu publica
opera sa capitalã, “Evoluþia economiei româneºti dupã primul rãzboi
mondial”.
Redactatã în condiþiile unui domiciliu forþat impus de Carol al II-lea, ea
avea sã înmãnuncheze o experienþã de viaþã practicã, universitarã ºi
publicisticã ºi de efort intelectual ºtiinþific acumulate timp de aproape 3 (trei)
decenii. Prin bogãþia informaþiei economice, dar mai ales prin
cuprinzãtoarele ºi la obiect analize întreprinse asupra drumului parcurs de
economia româneascã între cele douã rãzboaie mondiale, lucrarea se
recomandã ca cea mai expresivã operã de referinþã în literatura noastrã
interbelicã de profil. Prin ea, Virgil N. Madgearu se situeazã statornic în
cultura românã a epocii alãturi de reprezentanþii ei de primã mãrime.
a) În aceastã lucrare, Virgil N. Madgearu, ca aproape nimeni în
epocã, a arãtat mai întâi cã, dupã reforma din 1921, agricultura româneascã
a fost puternic confruntatã cu fenomene ca: fãrâmiþarea pãmântului, preþuri
de vânzare sau arendare de pãmânt urcate, emigrarea populaþiei rurale,
rãspândirea ocupaþiilor agricole anexe, salarii scãzute, venituri agricole
scãzute, regresul izlazurilor, pãºunilor ºi ogoarelor, diminuarea ºeptelului de
animale ºi micºorarea veniturilor. Ea era profund marcatã de suprapopulaþia
agrarã, aºa cum aceasta se manifesta în þãrile agrare care traversau
procesul de tranziþie de la o economie latifundiar-moºiereascã la o
economie þãrãneascã familialã.
Toate acestea învederau cã agricultura româneascã, cu trecerea
timpului, evoluase de la reformã sub impactul unor factori favorabili
disoluþiei trãiniciei ºi rezistenþei gospodãriei þãrãniste familiale, ca ºi
diminuãrii credibilitãþii tezei dupã care aceastã gospodãrie ar dispune de
valenþe productivo-economice ce o situau la cote superioare gospodãriilor
bazate pe exploatarea muncii strãine, indiferent sub ce formã.
În cãutarea unor explicaþii plauzibile ale unor astfel de situaþii, Virgil N.
Madgearu focaliza atenþia asupra unor pricini ce treceau de evenimente ºi
procese din afara gospodãriei þãrãneºti familiale. Între acestea, de amintit:
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taxe vamale prohibitive la exporturile de cereale din anii de crizã economicã
mondialã ºi scãderea catastrofalã a preþurilor produselor agricole pe pieþele
europene tradiþionale ale României din anii 1929-1938; fiscalitatea excesivã
etc. La care adãuga dispariþia fluxurilor comerciale dintre þãrile agrare ºi
cele industriale pe bazele tradiþionale interbelice ºi afirmarea tendinþelor
autarhice pentru agrarizarea þãrilor industriale ºi industrializarea þãrilor
agrare.
Cele constatate îi ofereau lui Virgil N. Madgearu temeiuri indubitabile
sã arate cã evoluþia parcursã dupã rãzboi – cu toate împlinirile dobândite –
nu crease României condiþii suficient de prielnice pentru o “intensificare” a
economiei ei, astfel ca sã-ºi depãºeascã starea de înapoiere faþã de þãrile
înaintate ale Europei. În Europa Centralã ºi Apuseanã – spunea el,
recurgând la comparaþii statistice sui-generis - importul de maºini pe cap de
locuitor era de cel puþin 10 (zece) ori mai mare decât în România, lungimea
cãilor ferate la 100 km2 de peste 3-4 ori, iar numãrul automobilelor la 100
km drumuri de 10-20 ori.
b) În detectarea sectoarelor economice prielnice dezvoltãrii ºi creºterii
economiei þãrii, Virgil N. Madgearu avea sã semnaleze augumentarea în
timp a sectorului intern dominat de înteprinderea privatã capitalistã ºi
expansiunea unor astfel de întreprinderi în mari sfere de activitate: bãnci,
transporturi, asigurãri s.a. “Extensiunea” acestor sectoare, dupã aprecierea
lui Virgil N. Madgearu, era însã redusã comparativ cu alte sectoare, în speþã
cu sectorul agrar. Va reitera astfel ideea sa de bazã enunþatã cu ani în
urmã, dupã care destinul dezvoltãrii ºi creºterii economiei româneºti este
determinat condiþionat de agricultura þãrii în structura cãreia dominã
gospodãria þãrãneascã familialã bazatã pe proprietatea provenitã din
muncã. Avea sã o reia încã din anul 1936, cu prilejul publicãrii volumului
sãu “Agrarianism, capitalism, imperialism” ºi în care el adunã laolaltã
studiile ºi conferinþele sale din anii “‘20-’30 ºi în cuprinsul cãrora îºi
formulase teoria, fie ºi ca ipotezã ºtiinþificã, dupã cum o va reactualiza patru
ani mai târziu, adicã în anii 1940, în lucrarea “Evoluþia economiei
româneºti”. În 1936 o fãcea fãrã a crea o schimbare oarecare,
presupunând, poate, cã timpul scurs era prea scurt pentru o testare
relevantã a tezelor sale anterioare. În 1940, în schimb, în sprijinul
respectivelor teze, el marca argumente de naturã analiticã ºi factologicã,
care, deºi nu erau ºi nu puteau fi exhaustive ºi definitive, marcau totuºi
momentele semnificative ale evoluþiei parcurse pânã atunci.
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Ca ºi în anii ‘30, el va formula ideea cã “ în agricultura forma tipicã de
organizare – îndeosebi dupã expropiere ºi împroprietãrire – este economia
þãrãneascã familialã sau semifamilialã, care nu foloseºte salariaþi decât
ocazional”, ideea susþinutã la finele anilor 40 prin douã situaþii statistice
controlabile:
– dominarea sectorului agrar de milioane de economii familiale
þãrãneºti deþinãtoare a 6/7 din suprafaþa agricolã a þãrii –
caracterizatã “prin alt sistem de valori economice decât categoriile
proprii economiei capitaliste: salariu, profit, rentã”;
– partea cea mai mare a avuþiei naþionale era deþinutã – conform
evaluãrilor existente atunci – de gospodãriile þãrãneºti familiale.
3) Era astfel de aºteptat ca, în plan prospectiv, obiectivul strategic
principal formulat de Virgil N. Madgearu sã fie îndreptat înainte de toate
spre dezvoltarea ºi creºterea economicã a þãrii prin susþinerea neþãrmuritã a
propãºirii agriculturii, respectiv a gospodãriilor þãrãneºti.
Iar ca program concret de acþiune se preconiza: a) intensificarea
producþiei agricole prin: trecerea de la predominarea culturii cerealelor la
diversificarea acesteia pe calea lãrgirii cultivãrii plantelor alimentare ºi
industriale, folosirea pe scarã largã a maºinilor ºi a uneltelor mecanizate în
lucrãrile agricole; b) lãrgirea posibilitãþilor de amplificare a pieþei þãrãneºti a
produselor industriale ºi de valorificare la scarã naþionalã – prin consolidarea cooperativelor þãrãneºti – a produselor agricole; c) crearea condiþiilor
necesare de industrializare a materiilor prime de provenienþã agricolã; d)
valorificare raþionalã a resurselor autohtone, altele decât cele agricole, ca:
petrolul, lemnul etc.; e) promovarea unei politici comerciale externe menite
sã creeze o alternativã viabilã faþã de expansiunea totalitarã a Germaniei în
România prin convenþii ºi alianþe regionale încheiate în special cu partenerii
tradiþionali; f) folosirea activã a pârghiilor oferite de instituþiile
guvernamentale de stat pe temeiul mecanismelor pieþei libere, în vederea
mobilizãrii din resurse interne ºi externe ºi direcþionãrii investiþiilor în
concordanþã cu posibilitãþile ºi interesele naþionale ale economiei româneºti.

MODALITÃÞI ªI PROCEDEE DE INVESTIGAÞIE ÎN
CERCETAREA ECONOMICÃ LA VIRGIL MADGEARU
Victor AXENCIUC
Profesorul Virgil Madgearu a intrat în patrimoniul gândirii din perioada
interbelicã ca unul din cei mai proeminenþi cercetãtori. Datoritã erudiþiei ºi
competenþei sale în domeniul teoriei economice, cunoaºterii temeinice, ca
puþini alþii, a economiei naþionale ºi, nu în ultimul rând, a modalitãþilor de
cercetare adecvate, aplicate fenomenelor economico-sociale, el a lãsat urmaºilor studii de contribuþii substanþiale la sinteza economiei româneºti, devenite lucrãri de referinþã pentru istoria economicã din perioada interbelicã.
În prim plan, prin bogãþia analizei, se situeazã “Evoluþia economiei
româneºti dupã rãzboiul mondial”, în care este concentratã ºi sintetizatã
nu numai viziunea sa de ansamblu asupra dezvoltãrii României interbelice,
dar în care profesorul V. Madgearu demonstreazã, cu claritate ºi experienþã
maturã, variatele procedee de cercetare de la fazele de documentare pânã
la cele de elaborare a temei ºi formularea fãrã echivoc a concluziilor.
Autorul “Evoluþiei...” a aºezat la temelia analizei, ca o condiþie sine
qua non a oricãrui examen al fenomenului economic, efectuarea unei cât
mai riguroase ºi complete documentãri.
Puþini economiºti din epocã au dovedit ca dânsul atâta exigenþã ºi
scrupulozitate faþã de materialul documentar, de calitatea ºi cantitatea lui. În
prefaþã la “Evoluþie…”, el ridicã chestiunea insuficienþei informaþiei
documentare la rangul de impediment de bazã în elaborarea unei sinteze a
economiei naþionale. “Dificultatea principalã a cercetãrilor asupra economiei
româneºti - scria Madgearu – stã în insuficienþa statisticilor oficiale”. Cu
acest prilej el exprimã o criticã severã la adresa activitãþii organismelor
statistice din acea vreme: “Deºi posedãm organe statistice aproape la toate
departamentele ºi avem ºi un Institut Central de Statisticã – constata V.
Madgearu – lipsind convingerea despre importanþa statisticii ca instrument
pentru conducerea ºi îndrumarea vieþii economice, sociale ºi administrative,
în România statistica oficialã a rãmas pânã acum defectuoasã ºi
insuficientã”.
Importanþa pe care a acordat-o constant informaþiei necesare
studiului, reiese ºi din faptul cã, în anul 1928, când devine ministru de
finanþe, Madgearu organizeazã în departament un Oficiu de studii ºi
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documentare la nivel de direcþie; în anul urmãtor, aceasta publicã primele
numere din cel mai bogat Buletin documentar departamental al þãrii,
rivalizând cu buletinul de prestigiu al BNR.
În sensul necesitãþii documentãrii ºi cunoaºterii analitice a realitãþilor
economice româneºti, mult mai profund ºi mai larg, decât prin datele
furnizate de statisticile oficiale, V. Madgearu iniþiazã crearea Institutului
Românesc pentru Studiul Conjuncturii Economice, unul din puþinele de
acest fel din Europa acelei perioade. Pentru cercetarea economicã din
România, acesta a elaborat o masã considerabilã de date statistice,
neutilizate în întregime nici pânã astãzi.
Între realizãrile institutului se numãrã ceea ce puþini economiºti o ºtiu,
elaborarea pentru prima datã a indicilor preþurilor de gros, a indicilor
producþiei industriale pe perioade mai lungi; metoda calculãrii indicilor
producþiei industriale a apãrut abia în perioada interbelicã mai întâi în SUA,
apoi în Germania ºi alte þãri, România înscriindu-se la loc de frunte în acest
domeniu al cercetãrii tocmai datoritã iniþiativei ºi contribuþiei profesorul V.
Madgearu.
Având o viziune cuprinzãtoare ºi dialecticã asupra procesului de
cercetare, V. Madgearu a înþeles cã investigarea fenomenelor economice
nu poate fi limitatã la informaþia documentarã exclusiv economicã.
În lucrãrile sale a folosit surse statistice economice, financiare, dar a
utilizat, deopotrivã, numeroase anchete, cercetãri sociologice, în special ale
Institutului de ªtiinþe Sociale, ale Institutului de Cercetãri Agronomice,
cercetãrile monografice ale echipelor studenþeºti organizate de D. Gusti
etc., completând prin datele acestora multe lacune ale statisticii oficiale ºi
lãrgind considerabil evantaiul de analizã în spaþiul social al proceselor
economice.
De altfel, preocupãrile sale constante pentru sociologie, la Casa
Asigurãrilor Sociale pânã la rãzboiul mondial, ºi în conducerea Asociaþiei
pentru ªtiinþã ºi Reformã Socialã dupã rãzboi, alãturi de D. Gusti, Mihai
Ralea, Mihai Manoilescu, Rãdulescu Motru, au fost fertile pentru
perfecþionarea procedeelor sale de cercetare; acestea i-au înlesnit utilizarea
metodelor sociologice în investigarea proceselor ºi faptelor economice, i-au
asigurat o interpretare polivalentã a fenomenului economic românesc – rural
sau urban, industrial sau agrar – de o profunzime fãrã egal în perioadã.
Prin autoritatea ºi prestigiul sãu, prin relaþiile sale ºtiinþifice, V.
Madgearu, în vederea completãrii documentãrii lucrãrii “Evoluþia economiei
româneºti...”, a solicitat ºi obþinut, de la diferite instituþii de cercetare ºi
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departamentale economice, date statistice speciale, inedite, inclusiv lucrãri
importante, aflate în manuscris, utile studiului sãu. În legãturã cu aceasta,
este de remarcat înalta responsabilitate, onestitate a profesorului, care totdeauna indica sursele informaþiei sale; când prelucrarea unor date aparþinea
altor specialiºti, menþiona contribuþia lor, de regulã, în felul acesta: datele au
fost culese sau tabelele au fost întocmite dupã indicaþiile autorului, de pildã,
de Institutul de Conjuncturã, sau de cutare sau cutare autor.
Responsabilitatea sa în creaþia ºtiinþificã mergea pânã acolo încât
dacã documentarea se dovedea precarã, insuficientã sau calitatea
informaþiei incertã, el nu angaja abordarea subiectului, motivând-o expres;
astfel, constatând deficitul de surse statistice referitoare la venitul naþional,
la capitalul strãin, care nu puteau oferi analizei un minim de certitudine
ºtiinþificã, renunþã în mod deliberat la tratarea subiectelor date, deºi
importanþa lor era incontestabilã.
Lui Virgil Madgearu îi era strãinã improvizaþia examenului economic,
construirea judecãþilor asupra proceselor ºi aspectelor concrete ale vieþii
economice pe informaþii sumare, relative ºi aproximative. Rigoarea
documentãrii cât mai depline i-a asigurat încredere în soluþiile formulate ºi
penetrarea în adâncimea fenomenelor economice. Informaþia statisticã era
exploatatã de Virgil Madgearu sistematic ºi ierarhic, sub variate unghiuri de
vedere, ceea ce permitea autorului sã dea la luminã aspecte ºi concluzii
inedite, sã impregneze originalitatea investigaþiilor sale.
Din acest punct de vedere, V. Madgearu a întreprins personal ºi cu
sprijinul unor specialiºti calificaþi formarea unor serii statistice de indicatori ºi
indici, de raporturi între diferite fenomene, de grupãri ºi medii statistice din
cele mai diferite, în scopul exprimãrii conþinutului ºi laturilor de bazã ale
proceselor studiate.
ªi din acest punct de vedere, lucrarea sa de sintezã se
caracterizeazã printr-o mare masã de date inedite rezultate din prelucrare,
între care menþionãm cele privitoare la: producþia ºi consumul de maºini ºi
unelte agricole în perioada 1927-1937; indicii preþurilor produselor agricole
ºi ale celor industriale cumpãrate de agricultori ºi foarfecele preþurilor;
capacitatea de cumpãrare a þãrãnimii în anii 1913-1940; coeficienþii de
participare a materiilor prime indigene ºi a celor de import la producþia
industrialã naþionalã; valoarea producþiei de prelucrare în preþuri constante
în perioada 1922-1938; valoarea netã a producþiei ramurilor industriale,
coeficientul de prelucrare a acestora, în diferiþi ani; gruparea ramurilor
industriale, dupã destinaþia produsului, în grupa A, producãtoare de mijloace
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de producþie, ºi grupa B, producãtoare de bunuri de consum ºi raportul
dinamic dintre ele; evaluarea consumului intern al þãrii pe locuitor la
principalele bunuri de consum ºi de mijloace de producþie; gradul de
acoperire a pieþei interne cu produsele industriei naþionale etc.
Atrage atenþia cã cea mai mare parte din aceste serii de indici ºi
indicatori, de raporturi dintre fenomene, care au necesitat pentru calcul
variate metode statistice, apar, prin cercetarea prof. Madgearu, prima datã
în literatura noastrã de specialitate; ele mãresc gradul de originalitate a
investigaþiei ºi pun în evidenþã aspecte noi ale tratãrii evoluþiei economiei
româneºti, fiind actuale ºi astãzi pentru cercetãrile de istorie economicã.
În acest sens, lucrarea este înzestratã, în anexã, cu peste 50 de
tabele, reprezentând cea mai mare parte din datele calculate ce stau la
baza celor enunþate.
Aplicând, într-o concepþie generalizatã, metoda comparativ-istoricã,
V. Madgearu stabileºte, prin date statistice ºi criterii de comparabilitate, o
corespondenþã între diferite fenomene ºi procese economice din România
cu cele similare din alte þãri. Aceasta devine o sursã importantã de analizã
asupra locului ºi poziþiei României în contextul economic european, a
gradului de dezvoltare ºi nedezvoltare a ramurilor ºi domeniilor luate în
studiu, a particularitãþilor ºi specificului economiei româneºti, a stadiului
evoluþiei sale pe scarã europeanã.
Cercetarea practicatã de V. Madgearu s-a impus opiniei ºtiinþifice
româneºti, pe lângã alte calitãþi, ºi prin aceea cã relevarea ºi explicarea
fiecãrui fenomen ºi fiecãrei concluzii ºi soluþii era temeinic acoperitã cu
argumente certe de date ºi fapte. Subliniem acest principiu, devenit o înaltã
virtute a studiului marelui profesor, cu atât mai mult cu cât, în perioadã, era
rãspândit, mai ales în câmpul publicisticii de masã, obiceiul analizei sumare,
de improvizaþie, care producea o abundentã literaturã, de articole ºi broºuri,
cu cele mai variate, dar puþin fundamentate puncte de vedere.
Madgearu însuºi exprima poziþia faþã de aceastã situaþie: “arivismelor
ºi improvizaþiei din þara asta noi trebuie sã le opunem pregãtirea” –
înþelegând o pregãtire profundã ºi competentã.
Opera economicã a lui V. Madgearu a intrat în patrimoniul ºtiinþei
noastre, în istoria gândirii ºi economiei naþionale. Lucrãrile sale ºi în primul
rând “Evoluþia economiei româneºti dupã rãzboiul mondial” constituie o
sursã de cãpãtîi în procesul de elaborare a unei istorii economice a
României.
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Cinstim cu pioºenie ºi consideraþie pe cel care a fost prof. V.
Madgearu, opera sa încãrcatã de învãþãturã ºi moºtenire ºtiinþificã pentru
generaþia de astãzi ºi cea de mâine. Dar cred cã cea mai bunã dovadã de
preþuire care poate fi adusã omului de ºtiinþã este sã-i studiem opera, sã
folosim în propria noastrã cercetare ceea ce a adus mai bun în ºtiinþa
economicã româneascã, ca metode ºi modalitãþi de investigaþie, concepte,
analize ºi idei noi, stimulatoare mereu pentru studiu.
Intelectualitatea româneascã, din perioada interbelicã, indiferent de
culoarea ºi apartenenþa politicã, a cultivat pentru Madgearu stimã ºi respect
pentru cã el reprezenta cercetãtorul nedezminþit al unor mari probleme
naþionale, cãlãuzit de principii ºi metode de valoare.
V. Madgearu a fost întâi om de ºtiinþã ºi apoi om politic, iar om politic
a fost pe baza opþiunilor ºtiinþifice.
O confirmã ºi un cunoscãtor al operei sale, Plutarc Cotaru, în prefaþa
Cursului de economie politicã, publicat postum, în 1940, unde scria: “Nici în
focul luptei celei mai aprige, în mijlocul cãreia l-a þinut temperamentul sãu
combativ ºi credinþa în idealul sãu politic, V. Madgearu nu a încetat de a fi,
în primul rând, cercetãtorul, aplecat cu riguroasa sa disciplinã ºtiinþificã,
asupra realitãþii, în cãutarea adevãrului”.
Fie ca manifestãrile prilejuite de comemorarea plecãrii din viaþã a
marelui profesor sã constituie, mai ales pentru noua generaþie de tineri
colegi, un prilej de meditaþie ºi îndemn pilduitor la studiu pasionat ºi
autentic, la însuºirea virtuþilor nobile de cercetãtor original ºi fecund,
folositor ºi devotat patriei, cum a fost V. Madgearu.

DESTINUL ISTORIC AL CONCEPÞIEI ECONOMICE
A LUI VIRGIL N. MADGEARU
Mircea CIUMARA
Am intenþia sã argumentez în faþã d-voastrã cã astãzi, în decembrie
1990, concepþia economicã a lui Virgil Madgearu este de cea mai stringentã
actualitate nu numai în raport cu cea a altor gânditori din perioada
interbelicã, dar chiar ºi comparativ cu a multora care semneazã în presa din
ultimele luni. La prima vedere pare lipsitã de realism ipoteza
contemporaneitãþii ideologului statului þãrãnesc într-o þarã în care populaþia
agricolã reprezintã mai puþin de 30% din totalul populaþiei ocupate. Dar
aceasta numai la prima vedere.
Încep printr-un scurt istoric al sistemului principiilor democratice,
pentru cã, probabil, nu sunt singurul din salã cãruia în clasele primare la
ºcoalã i s-a spus cã limba românã este în mare mãsurã o limbã slavã, iar la
facultate cã doctrina economicã þãrãnistã sau a lui Virgil Madgearu (cum
doriþi, cãci este cam unul ºi acelaºi lucru) are la origine narodnicismul rus.
Primul enunþ de rãsunet al principiilor democratice l-a fãcut acum
exact douã secole revoluþia francezã: Liberté, Egalité, Fraternité.
Un fost ministru de interne al Franþei, Leon Duguit, analizând
experienþa unui secol de implementare a acestor principii, a fãcut bilanþul.
Libertatea s-a realizat, egalitatea sub aspectul juridic s-a realizat, dar
fraternitatea s-a transformat în opusul ei – homo homini lupus. De aceea a
propus înlocuirea principiului fraternitãþii cu cel al solidaritãþii. Dupã încã un
secol de experienþã, principiul solidaritãþii stã la baza statului francez de
astãzi ºi tradus în diferite limbi – chiar dacã uneori puþin trãdat – a intrat în
constituþiile multor state ºi statutele ºi chiar titulatura unor miºcãri politice ºi
sociale.
Spun puþin trãdat, cãci uneori se pune accentul pe latura unitãþii,
uitând cã solidaritatea înseamnã mai mult. Introducerea principiului
solidaritãþii pleacã de la o constatare foarte simplã: niciun om nu este
capabil sã parcurgã evoluþia de la nou nãscut la adult prin propriile forþe, ci
numai cu ajutorul societãþii. Omul adult este dator faþã de societate pentru
toate forþele sale mentale ºi fizice ºi prin aceasta obligat sã contribuie la
propãºirea societãþii. De aceea, individul nu poate avea în general pretenþii
suplimentare faþã de societate, cãci societatea ºi-a fãcut datoria faþã de el,
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aducându-l la stadiul de adult. Individul poate cere drepturi în sensul de
libertãþi numai în mãsura în care aceste libertãþi îi sunt indispensabile pentru
a servi mai bine societatea.
Printr-o ironie a istoriei, prima legiferare a acestui principiu s-a fãcut în
þara tradiþional opusã Franþei, în Germania. Constituþia germanã din 1919
prevede la articolul 153: “Proprietatea obligã. Folosinþa ei, trebuie sã fie în
acelaºi timp serviciu pentru binele obºtesc”. Traducerea aparþine lui
Madgearu. De la acest principiu pleacã ºi concepþia lui Virgil Madgearu
privind proprietatea. Madgearu introduce conceptul de “proprietate de
muncã”. Acest concept nu are sensul cã dreptul de proprietate decurge ca o
recompensã pentru o muncã prestatã anterior. Dovadã este faptul cã
pãmântul, nefiind produsul unei munci anterioare, þãranii nu pot pretinde
dreptul de proprietate asupra pãmântului în temeiul unei munci prestate
anterior. Iar Madgearu insistã tocmai asupra “proprietãþii þãrãneºti de
muncã” asupra pãmântului. Proprietatea asupra pãmântului este
îndreptãþitã ca o condiþie pentru ca þãranii sã poatã munci cu maximum de
randament. Madgearu argumenteazã dreptul þãranului de a fi proprietar
asupra pãmântului, arãtând cã munca þãranului proprietar este mai rodnicã
decât munca agricolã salariatã.
Astãzi, în decembrie 1990, este mai contemporanã aceastã concepþie
a lui Madgearu sau concepþia decurgând din principiul fraternitãþii dupã care
toþi suntem îndreptãþiþi sã pretindem proprietatea pentru faptul cã toþi
suntem cetãþeni sau cã toþi trebuie sã fim rãsplãtiþi pentru o muncã
anterioarã? Suntem noi oare o bandã de jefuitori care sã profitãm de
instabilitatea politicã ºi economicã pentru a ne grãbi sã împãrþim între
indivizi tot ce aparþine statului sau niºte cetãþeni responsabili care ne
propunem prosperitatea noastrã prin propãºirea naþiunii? Aprecierea pe
care ºtiu cã aþi fãcut-o mulþi dintre d-voastrã cã privatizarea nu este un scop
în sine, ci cã ea trebuie sã serveascã la creºterea eficienþei economice nu
este decât o traducere în limbaj modern a concepþiei promovate ºi de Virgil
Madgearu. Nu fac aceste afirmaþii cu scopul de a combate anumite
concepþii, vehiculate în presa de astãzi cu mai multã sau mai puþinã
competenþã, cãci nu este momentul acum pentru aºa ceva, ci doar pentru a
argumenta actualitatea stringentã a concepþiei economice a lui Virgil
Madgearu.
În ceea ce priveºte aplicarea concretã, în timp ºi spaþiu, a acestei
concepþii asupra proprietãþii, daþi-mi voie sã citez o frazã în care Madgearu
concentreazã un adevãrat crez metodologic: “Am nutrit continuu
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convingerea nestrãmutatã cã practica nu poate duce la rezultate pozitive
dacã nu e întemeiatã pe o cercetare metodicã a realitãþii naþionale, dupã
cum ºtiinþa rãmâne sterilã dacã nu confruntã enunþurile teoretice cu faptele,
prin cercetarea sistematicã a realitãþii”.
Madgearu a susþinut în principal proprietatea þãrãneascã pentru cã
trãia într-o þarã în care 80 la sutã din populaþie se îndeletnicea cu
agricultura. Dar nu a avut reþineri principale faþã de nicio altã formã de
proprietate. El însuºi a recomandat proprietatea de tip cooperatist sau
marea proprietate burghezã, dar acolo unde ele se potriveau mai bine.
Madgearu nu a plecat de la o preferinþã pentru anumite forme de
proprietate, sunt mai adecvate în diferitele domenii de activitate în mod
distinct pentru creºterea efectului economic. Dacã astãzi gândim la fel ºi,
pornind de la o analizã atentã a condiþiilor concrete din România
contemporanã, ajungem sã recomandãm alte structuri de proprietate decât
a recomandat Madgearu acum o jumãtate de secol, nu contravenim
concepþiei acestuia, ci nu facem decât sã i-o confirmãm. Cãci una este
concepþia economicã generalã ºi alta este recomandarea concretã de
politicã economicã.
Susþinând în faþa d-voastrã superioritatea concepþiei lui Madgearu,
implicit a celei þãrãniste, comparativ cu alte concepþii vehiculate astãzi în
literaturã, nu intenþionez câtuºi de puþin sã vã influenþez concepþia politicã.
Atitudinea politicã este o problemã a propriei conºtiinþe ºi fiecare este liber
sã-ºi aleagã drumul sãu. Dar deducerea tuturor ideilor generalizatoare dintrun studiu minuþios al realitãþii, respingerea ideilor preconcepute este în
spiritul muncii pe care o prestãm în institut. Avem datoria de a ne face mult
mai simþitã prezenþa în publicaþiile de specialitate cu rezultatele analizelor
noastre pentru a goni vracii ºi impostorii care încep sã inunde presa,
profitând de tãcerea noastrã. Este o datorie nu numai de finalizare a
eforturilor noastre de cercetare, dar este în primul rând o datorie faþã de þarã
în perioada dificilã pe care o parcurgem. Acesta este ºi singurul omagiu
adevãrat pe care putem sã îl aducem concepþiei economice a lui Virgil N.
Madgearu.
7 decembrie 1990,

PROFESORULUI VIRGIL MADGEARU
– AMINTIRI –
prof. dr. Lucian TURDEANU
Am avut norocul ºi cinstea de a-l avea pe profesorul Virgil Madgearu
ca îndrumãtor în cercetãrile mele economice de la început.
El a fost conducãtorul ºtiinþific al lucrãrii mele de doctorat: Avuþia
publicã în România.
Se ºtie cã Madgearu este autorul legii pentru adminstrarea ºi
exploatarea întreprinderilor ºi avuþiilor publice pe baze comerciale, numitã ºi
legea comercializãrii din 1929. El era pe atunci ministrul industriei ºi
comerþului ºi ad interim ºi la finanþe.
În aceastã lege el a reuºit sã reglementeze pe baze noi toate formele
de organizare ºi funcþionare a întreprinderilor statului, începând cu regia
publicã comercialã, numitã ºi regie autonomã.
Principiile acestei legi le-am expus analitic în lucrarea amintitã. În plus
lucrarea mai cuprinde ºi o monografie a fiecãrei întreprinderi a statului,
arãtând organizarea, funcþionarea ºi rezultatele economice ºi financiare de
la înfiinþare pânã în 1940.
Printre acestea figureazã cãile ferate, monopolurile statului,
întreprinderile care exploateazã bunurile statului, ca, de exemplu: pãduri,
pescãrii etc., întreprinderi financiare etc.
Am amintit toate acestea având în vedere marea lor actualitate.
Lucrarea a apãrut la Editura Cartea Româneascã în 1941 dupã ce
înainte a fost publicatã în 4 numere ale revistei Buletinul Institutului
Economic Românesc. Ea are 352 pagini.
Într-una din zile, pe când pregãteam lucrarea, învitându-mã la el
acasã în str. Vasile Conta nr. 12, mi-a mãrturisit cu oarecare satisfacþie cã
aceasta este lucrarea cea mai cuprinzãtoare dintre cele care i se
prezentaserã pânã atunci.
Profesorul ºtia sã îmbine autoritatea de magister cu cea de amfitrion,
astfel cã dispãrea stinghereala ºi discuþiile aveau loc într-o atmosferã
plãcutã, destinsã.
Profesorul îºi luase obiceiul de a ne invita la câte o agapã la Caru cu
Bere, unde într-o atmosferã la fel de plãcutã, veselã, dar plinã de respect
pentru el se desfãºurau discuþiile noastre.
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Îmi amintesc ºi astãzi cu multã plãcere de Seminariile de economie
naþionalã, organizate de el în anul 1938/1939, la care am asistat, venind de
la distanþe mari (Baia Mare), seminarii în care ne punea în temã cu toate
noutãþile editoriale, teorii ºi idei noi, insistând mai ales asupra metodologiilor
abordate.
Din pãcate, eu reprezint pe ultimul doctor promovat de prof. Virgil
Madgearu, pentru cã la foarte scurt timp dupã aceea – în anul 1940 – au
început tristele evenimente pe care le cunoaºtem, care ne-au despãrþit
pentru totdeauna de marele om de ºtiinþã, creator de ºcoalã, care a pus
bazele cercetãrilor de economie din þara noastrã, spre regretul nostru, al
tuturora.
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ªtiinþificã, Bucureºti, 1990, 296 p.
• XXX – Exportaþi în R.F. Germania, colecþia “Biblioteca de economie
mondialã”, nr. 110, IEM – CIDE, Bucureºti, 1990, 115 p.
• XXX – Coreea de Sud, Colecþia “Biblioteca de economie mondialã”,
nr.111, IEM – CIDE, Bucureºti, 1990, 135 p.
• XXX – A deveni independent, traducere documentarã din C.S. Geneva,
Cahier P.M.E., CIDE, Bucureºti, 1990, 100 p.
• XXX – Cucerirea pieþei, traducere documentarã din C.S. Geneva, Cahier
P.M.E., CIDE, Bucureºti, 1990, 116 p.
• XXX – Manual pentru întreprinderile mici ºi mijlocii, traducere documentarã din C.S. Geneva, Cahier P.M.E., plus, CIDE, Bucureºti 1990, 150 p.

2. REVISTE
• TRIBUNA ECONOMICÃ – sãptãmânal economic naþional – se
adreseazã economiºtilor, altor specialiºti, tuturor managerilor preocupaþi
ºi interesaþi de problematica economicã. Revista include un supliment
legislativ specializat ºi editeazã periodic lucrãri cu tematicã economicã
de larg interes practic.
Revista “Tribuna economicã” realizeazã un amplu schimb de idei,
promoveazã propuneri ºi soluþii privind modalitãþile de a aºeza economia
naþionalã în ansamblu, precum ºi la nivelul fiecãrei unitãþi pe baze
sãnãtoase, în spiritul eficienþei ºi competitivitãþii.
Paginile revistei sunt deschise diferitelor puncte de vedere, analizelor
concrete, studiilor privind mecanismele de funcþionare a economiei
naþionale ºi a componentelor sale: unitãþi industriale, agricole ºi de servicii,
unitãþi de transport, instituþii de cercetare. De asemenea, revista reflectã pe
larg rezultate ale cercetãrii ºtiinþifice naþionale privind elaborarea unei noi
concepþii de dezvoltare a economiei româneºti.
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În revistã sunt prezentate informaþii obiective, din surse originale,
privind evoluþia fenomenelor ºi proceselor economice din diferite þãri ale
lumii, din economia mondialã în ansamblu.
Revista oferã informaþii privind activitatea Asociaþiei Generale a
Economiºtilor din România ºi mijloceºte un dialog deschis între membrii
acesteia ºi în general între specialiºtii din economie.
• CALITATEA VIEÞII, revista Institutului de Cercetare a Calitãþii Vieþii
Nr. 1/1990
– CÃTÃLIN ZAMFIR, Calitatea vieþii ca obiectiv politic
– GABRIEL MÃÞÃUAN, RADU VRÂNCEANU, Calitatea vieþii – element
fundamental în protecþia noii societãþi
– NICOLAE FRIGIOIU, Statul bunãstãrii sociale ºi calitatea vieþii
– VLADIMIR PASTI, Fundamentul social al economiei de piaþã
– GHEORGHE BARBU, Implicaþii ale privatizãrii asupra calitãþii vieþii
– HILDEGARD PUWAK, Strategia economicã ºi politica consumului
– MIRCEA KIVU, Problema locuinþelor ºi unele sugestii privind
rezolvarea ei
– MARIUS BORÃNESCU, DOINA CÃLIN, Politica socialã a Comunitãþii
Economice Europene la orizontul anului 1992
– EMILIAN POPESCU, Probleme sociale ºi soluþii în þãrile Europei
rãsãritene
– IOAN MÃRGINEAN, Bunãstarea socialã în Marea Britanie
– MIHAELA GRADU, Politica socialã a Suediei un ideal?
– IOAN MÃRGINEAN, Nivelul de trai ºi inegalitatea în þãrile nordice
– NICOLAE FRIGIOIU, Studiu ºi cercetãri privind tineretul
– VIOREL GHEORGHE, Sãrãcia – o noþiune ce presupune abordarea
interdisciplinarã
– MIHAELA CODIN, ªomajul în Europa – dimensiuni ºi soluþii
– MIHAELA GRADU, Noi tipuri de organizare a muncii - cerinþe ale noii
tehnologii
– MIHAELA CODIN, Un punct de vedere asupra limitelor reformei
muncii în SUA.
– EMILIAN M. POPESCU, Din experienþa internaþionalã a reglementãrii
condiþiilor de muncã – domeniul hoteluri ºi restaurante
– ANDREEA ILEANA DANIELESCU, Ce s-o fi întâmplat cu explozia
demograficã?
– MARIA NEDER, Stil de viaþã ºi loisir în oraºele americane
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3. BULETINE, CAIETE DE STUDII
CAIETE DE LUCRU
1. Caiet de lucru nr. 1
– Probleme ºi propuneri rezultate din dezbaterea organizatã în cadrul
Institutului de Economie Naþionalã (IEN)
– Sinteza problemelor restructurãrii ºi dezvoltãrii industriei româneºti,
ICRISI
– Sinteza discuþiilor privind strategia dezvoltãrii economice a României,
IFPPV
– Concepþii privind dezvoltarea economicã ºi socialã a României, IPE
– Direcþii de acþiune pe termen mediu ºi lung pentru restructurarea
economicã, IEM
– Probleme ale strategiei dezvoltãrii economiei româneºti (Sintezã), ICCV
– Restructurarea agriculturii ºi restructurarea gândirii în domeniul
economiei agrare, IEA
2. Caiet de lucru nr. 2
– Concepþia privind restructurarea economiei naþionale, ICRISI
– Restructurarea agriculturii ºi a mediului rural, IEA
– Strategia dezvoltãrii turismului românesc (Proiect), ICCV – Centrul de
Cercetãri Turistice
– Proprietatea, IEN
– Concepþia asupra economiei optimale, IEN
– Cu privire la planificare, IPE
– Finanþe, credit, buget, IFPPV
– Organizarea ºi conducerea industriei, ICRISI
– Relaþii economice externe, IEM
– Consideraþii generale privind calitatea vieþii, ICCV
– Punct de vedere asupra strategiei în domeniul protecþiei mediului
înconjurãtor, IEN
– Concepþia de dezvoltare a comerþului interior ºi serviciilor, cu impact
favorabil asupra calitãþii vieþii, în condiþiile restructurãrii economiei
româneºti, ICCV
– Forþa de muncã ºi veniturile populaþiei, IEN
– Cu privire la planificarea economiei, IPE
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Caiet de lucru nr. 3 (I)
– Puncte de vedere cu privire la materialele cuprinse în Caietul de lucru
nr. 2 al Institutului Naþional de Cercetãri Economice, ICRISI
– Sugestii referitoare la completarea Caietului de lucru nr.2, ICCV
– Spre o societate centratã pe creºterea calitãþii vieþii, ICCV
– Sinteza observaþiilor ºi propunerilor la temele din Caietul de lucru nr.
2, IFPPV
– Idei ºi propuneri cu privire la reconstrucþia ºi restructurarea
economicã a României, IFPPV, Radu Ciurileanu
– Consideraþii privind restructurarea ramurilor economice, I.E.M
– Opinii privind restructurarea economiei ºi mecanismul de funcþionare
a acesteia, IPE
– Cu privire la dezvoltarea regionalã, IPE
– Direcþii în restructurarea agriculturii ºi a mediului rural, IEA
– Opinii privind dezvoltarea teritorialã a unei economii optimale în
România, CTCE Craiova
Caiet de lucru nr. 3 (II)
– Cu privire la obiectivul ºi principiile restructurãrii economiei, IEN,
Steliana Perþ
– Un punct de vedere în prefigurarea economiei româneºti, IEN, Sorica
Sava
– Premise ºi principii generale ale economiei “optimale”, IEN, George
Georgescu
– În legãturã cu restructurarea economiei naþionale, IEN, Constantin
Grigorescu
– Despre o “economie optimalã”? IEN, Eufrosina Ionescu
– Reflecþii privind definirea mecanismului viitor de funcþionare a
economiei româneºti, IEN, Mircea Ciumara
– Consideraþii asupra devenirii economiei naþionale, IEN, Sorin
Tãnãsescu
– Pentru ce economie optãm? IEN, Reghina Creþoiu
– Principii ºi trãsãturi ale economiei “optimale”. Mecanism de
funcþionare, IEN, Ioan Bratu
– Puncte de vedere privind principiile ºi trãsãturile economiei optimale,
IEN, Mariana Stancu
– Cu privire la principiile noii concepþii de dezvoltare a economiei
româneºti, IEN, Camelia Cãmãºoiu
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– Principii ºi trãsãturi ale economiei “optimale”, IEN, Mihai Ion
– Consideraþii asupra unor principii de politicã economicã, IEN, Cristian
Popa
– Economia optimalã în contextul creºterii ciclice, IEN, Mihail Dimitriu
– Sfera socialã – element fundamental de referinþã pentru gândirea
privind dezvoltarea economicã, IEN, Maria Poenaru
– Cu privire la utilizarea venitului naþional pentru consum ºi acumulare,
IEN, Georgeta Dumitrescu
– Consideraþii privind evoluþia consumului populaþiei în contextul trecerii
la o economie optimalã, IEN, Hildegard Puwak
– Conducerea ºi organizarea economiei naþionale, IEN, Ioan Bratu
– Unele aspecte ale relaþiei dintre ocuparea forþei de muncã ºi stimularea materialã în perioada de tranziþie, IEN, Florin Marius Pavelescu
– Creºterea nivelului tehnic al produselor – opþiune în strategia
restructurãrii industriei constructoare de maºini, IEN, Steliana Sandu
Caiet de lucru nr. 4
– Elemente ale concepþiei asupra reformei economice, IEM, Costea
Munteanu
– Restructurarea industriei constructoare de maºini, IEM, Sector:
Construcþii de maºini
– Propuneri privind strategia economiei naþionale ºi cea de comerþ
exterior, IEM, Ana Bal
– Stimularea exporturilor, IEM, Adrian Constantinescu
– Cãtre o nouã economie naþionalã, IEM, Adrian Brãtescu
– Direcþii ale dezvoltãrii relaþiilor economice internaþionale ale României,
IEM, Romulus Palade
– Elemente pentru o strategie pe termen mediu a creºterii economice
orientatã social, IEM, Radu Titircã
– Obiective ale reformei economice, IEM, Anda Mazilu
– Restructurarea pe baze ºtiinþifice a mecanismelor ºi instrumentelor de
stimulare a activitãþii de comerþ exterior, IEM, Sofia Andreoiu
– Unele considerente privind rolul fundamental al sectorului terþiar în
contextul strategiei dezvoltãrii optimale a României, IEM, Agnes
Ghibuþiu
– Probleme ale participãrii României la diviziunea internaþionalã a
muncii, IEM, Sector: Petrol-chimie
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– Propuneri de mãsuri privind optimizarea exportului de laminate din
oþel în anul 1990, IEM, Sector: Materii prime
– Propuneri de mãsuri privind desfãºurarea exportului de aluminiu al
României în condiþii de optim economic în anul 1990 ºi în perspectivã,
IEM, Sector: Materii prime
– Posibilitãþi actuale de valorificare, cât mai eficientã, a potenþialului
existent în industria de construcþii ºi a materialelor de construcþii din
România, prin realizarea de construcþii în URSS, IEM, Sector:
Materiale de construcþii
– Posibilitatea menþinerii cimentului la export, în condiþii de eficienþã,
IEM, Sector: Materii prime
– Cerinþe actuale ale pieþei internaþionale a produselor industriei uºoare,
IEM, Sector: Bunuri de consum
– Unele mãsuri de optimizare a producþiei ºi comerþului exterior cu
bunuri de consum din ramura industriei uºoare, industriei alimentare,
industriei lemnului ºi materialelor de construcþii, IEM, Sector: Bunuri
de consum
– Cerinþe actuale ale pieþei internaþionale a produselor lemnoase, IEM,
Sector: Bunuri de consum
– Unele orientãri privind strategia dezvoltãrii relaþiilor economice ale
României cu þãrile din estul Europei, IEM, Georgeta Micu
STUDII ªI CERCETÃRI ECONOMICE, buletin lunar
–
–
–

–
–
–

–

Nr. 1/1990
Structuri economice în concordanþã cu noile structuri politice, ICRISI,
Aurel Iancu
Dezvoltarea selectivã ºi mecanismul economic, ICRISI, Lucian Croitoru
Unele probleme privind asigurarea economiei naþionale cu materii
prime ºi energie, ICRISI, Viorica Rãducanu, Rodica Miroiu, Florina
Popa, Doina Zafiu, Angela Filip
Valorificarea rezervelor de elemente utile din haldele de minã, iazuri
de decantare ºi zguri metalurgice, ICRISI, Sima Cristian
Industria siderurgicã româneascã între prezent ºi viitor, ICRISI,
Teodor Popescu
Elementele de diagnozã a dezvoltãrii actuale a industriei construcþiilor
de maºini ºi de fundamentare a strategiei de restructurare a acesteia
în perspectivã, ICRISI, Olga Mihãescu, Victor Platon
Probleme privind restructurarea ºi dezvoltarea industriei electronice,
electrotehnice ºi informatice, ICRISI, Elena Pelinescu

234
– Puncte de vedere cu privire la procesul de restructurare a industriei
chimice ºi petrochimice româneºti, ICRISI, Nicoleta Hornianschi
– Puncte de vedere asupra unor probleme ale dezvoltãrii economice în
perioada de tranziþie, ICRISI, Lucian Albu
– Puncte de vedere cu privire la preþ ca expresie bãneascã a relaþiei
dintre producãtori ºi beneficiari, ICRISI, Alexandru Mihãilescu
– Propuneri privind formarea ºi utilizarea forþei de muncã în procesul
restructurãrii economice, ICRISI, Stela Popescu, Aura Scutaru,
Cristina Suciu
– Protecþia mediului înconjurãtor (Abordãri conceptuale operaþionalizate
la nivel naþional în unele þãri dezvoltate economic), ICRISI, Gheorghe
Manea
– Probleme actuale ale dezvoltãrii economice ºi ale perfecþionãrii
mecanismului economic din Ungaria (Sintezã privind documentarea
efectuatã de un colectiv al INCE în Ungaria, în februarie 1990), Szabo
Francisc, Bordon Gertrud, Isar Nicoleta
–
–
–

–
–
–

–
–

–

Nr. 2/1990
Elemente strategice de trecere la economia de piaþã. Privatizarea,
ICRISI, Aurel Iancu
Cerinþe ale trecerii la economia de piaþã, ICRISI, Lucian Croitoru
Preþul ca element important al relaþiei economice dintre producãtori ºi
beneficiari. Elemente privind reforma preþurilor, ICRISI, Alexandru
Mihãilescu
Autonomie decizionalã optimã la nivelul întreprinderilor industriale,
ICRISI, Daniel Mãrguº
Restructurarea cadrului de organizare ºi conducere a industriei,
ICRISI, Vasile Dan, Ruxandra Isaic-Maniu, Daniela Mitran, Emil Stan
Ocuparea ºi utilizarea eficientã a forþei de muncã în condiþiile
restructurãrii economiei, ICRISI, Stela Popescu, Aura Scutaru,
Cristina Suciu
Amplificarea contribuþiei ºtiinþei ºi tehnologiei la dezvoltarea
economicã, ICRISI, Corneliu Russu, Olga Mihãescu, Elena Pelinescu
Modificãri necesare în procesul investiþional ºi în activitatea de
cooperare economicã internaþionalã, ICRISI, Constantin Panaitescu,
Roxana Bob
Probleme fundamentale ale restructurãrii ramurilor economiei
naþionale. Principii generale, ICRISI, Vasilie Bogdan, Lucian Croitoru,
Aurel Iancu, Alexandru Mihãilescu, Corneliu Russu

235
– Elemente privind reconsiderarea relaþiilor interramuri, ICRISI, Lucian
Albu, Elena Moise, Luiza Isãcescu
– Unele probleme generale ale restructurãrii ºi dezvoltãrii industriei
româneºti, ICRISI, Elena Pelinescu
– Restructurarea bazei energetice ºi de materii prime, ICRISI, Viorica
Rãducanu, Elena Cojocaru, Florina Popa, Doina Zafiu, Marius
Bulearcã, Angela Filip, Cristian Sima
– Restructurarea industriei bunurilor de consum, ICRISI, Vasilie
Bogdan, Mariana Vania
– Probleme privind restructurarea ºi dezvoltarea industriei siderurgice
româneºti, ICRISI, Teodor Popescu
– Puncte de vedere privind restructurarea industriei construcþiilor de
maºini, ICRISI, Olga Mihãescu, Victor Platon
– Probleme privind restructurarea ºi dezvoltarea industriei electronice,
electrotehnice ºi informatice, ICRISI, Elena Pelinescu
– Cu privire la restructurarea industriei chimice, ICRISI, Nicoleta
Hornianschi
– Turismul, quo-vadis? ICRISI, Mihai Gondoº, Anca Petrovici
Nr. 3/1990
– Opinii privind restructurarea economiei româneºti, IEN, Constantin
Grigorescu
– Proprietatea – forme ºi tendinþe, IEN, Gheorghe Zaman
– O abordare globalã a problematicii restructurãrii, IEN, George
Georgescu
– Opþiuni ºi perspective ale realizãrii unui sistem economic performant
în România, IEN, Aurelian Dochia
– Inflaþia – implicaþii economico-sociale în perioada de tranziþie, IEN,
Vergiliu Iordache
– Posibilitãþi de ameliorare a situaþiei mediului înconjurãtor, IEN,
George Georgescu
– Puncte de vedere privind restructurarea în domeniul finanþelor ºi
creditului, IFPPV, Aurel Berea, Constantin Ionete, Emil Ghizari
– Strategia dezvoltãrii economice în profil teritorial, CTCE Timiºoara
– O problemã cardinalã: ocuparea ºi folosirea (eficientã) a forþei de
muncã, IEN, Steliana Perþ
– Perfecþionarea pregãtirii profesionale a forþei de muncã în condiþiile
transformãrilor profunde din economie, IEN, Gabriela Predoºanu
– Strategia dezvoltãrii turismului românesc, ICCV, Gheorghe Barbu
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– Puncte de vedere asupra dezvoltãrii turismului românesc, ICCV,
Gloria Dincã
– Direcþii de acþiune în vederea asigurãrii competitivitãþii întreprinderilor,
IEN, Marcela Naneº
– Sisteme de organizare a firmei occidentale, IEN, Maria Rudãreanu
– Unele probleme actuale ale economiei Cehoslovaciei, ICRISI, Vasilie
Bogdan, Rodica Miroiu, Marta-Cristina Suciu
Nr. 4/1990
– Consideraþii asupra perioadei de tranziþie, ICCV, Gabriel Mãþãuan,
Radu Vrânceanu
– Consideraþii asupra destinelor economiei româneºti, ICCV – Centrul
de Cercetãri Turistice – Maria Neder
– Aspecte privind tranziþia spre o economie de piaþã în România, IEN,
Rodica Emanoil
– Agricultura – prezent ºi viitor, Centrul teritorial de Cercetãri
Economice Cluj-Napoca
– Unele noi opinii privind strategia dezvoltãrii comerþului interior, ICC,
Virgil Adãscãliþei, Ilie Marmandiu, Victor Nicolae, Ana Lucia Ristea
– Probleme fundamentale ale dezvoltãrii turismului românesc, ICCV –
Centrul de Cercetãri Turistice, Ioan Istrate
– Unele probleme ale relaþiei dintre ocuparea forþei de muncã ºi evoluþia
nivelului preþurilor în perioada de tranziþie, IEN, Florin Pavelescu
– Veniturile populaþiei, IEN, Maria Molnar
– Unele probleme ale repartiþiei ºi salarizãrii, IEN, Ovidiu Naneº
– Estimãri cu privire la necesarul minim de trai în România în anii 19901995, IEN, Maria Molnar, Maria Poenaru
– Întrebãri ºi rãspunsuri cu privire la unele relaþii dintre politica ºi ºtiinþa
economicã, IEN, Constantin Ciutacu
– Aspecte ale dezvoltãrii economice în URSS, IEN, Gheorghe Zaman,
Vasile Pillat; IEA, Dinu Gavrilescu
Nr. 5/1990
– Mica producþie individualã ºi aportul ei la producþia socialã, IEN,
Vergiliu Iordache
– Sistemul agroalimentar naþional ºi dezideratul descentralizãrii, privatizãrii ºi al desfãºurãrii activitãþii economice pe principiile economiei de
piaþã, IEA, Dinu Gavrilescu, Mihaela Costea, Mariana Grodea, Adrian
Pasoveanu, Ion Pãduraru, Angela Popescu, Valeriu Sima
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– Tendinþe ale indicatorilor sintetici ai dezvoltãrii agriculturii în perioada
1991-1995, IEA, Simona Bara, Minodora Moldovan, Filon Toderoiu
– Consideraþii asupra posibilitãþilor de dezvoltare a turismului românesc,
ICCV-Centrul de Cercetãri Turistice, Maria Neder
– Implicaþiile economice ale reducerii duratei sãptãmânii de lucru, IEN,
Steliana Perþ, Constantin Ciutacu, Doru Mihalcea, Ovidiu Naneº,
Florin Pavelescu, Gabriela Predoºanu; ICCV, Ion Ionescu, Gheorghe
Barbu, Ioan Istrate, Gloria Dincã, Petre Baron
– Scopuri, direcþii principale, etape ºi mãsuri imediate ale reformei
economice din RDG, IEN, Maria Poenaru
–
–

–
–
–

–
–

–

–

–
–

Nr. 6/1990
Viitorul agriculturii ºi agricultura viitorului în România – IEA – Dan
Moraru
Consideraþii privind formele de proprietate ºi organizare economicosocialã în agriculturã, în perioada de tranziþie spre o economie de
piaþã – IEA – Constantin Bolocan
Tipologia comunitãþilor rurale – IEA – Elena Beca
Tendinþe demografice ºi socioculturale ale comunitãþilor rurale – IEA –
Violeta Florian
Stabilirea noilor funcþii de planificare pe toate treptele organizatorice
în condiþiile trecerii la o economie de piaþã în agriculturã – IEA - dr.
Dumitru Tudorache, Radu Patachi
Perfecþionarea planificãrii financiare în strategia dezvoltãrii agriculturii
– IEA – dr. Dumitru Tudorache
Acþiunea preþurilor în condiþiile tranziþiei agriculturii spre o economie
de piaþã – IEA – Radu Patachi, dr. Dumitru Tudorache, Anca Berindei,
Dan Moraru, Camelia Toma, Mircea Nicolau
Contribuþii privind perfecþionarea activitãþii de cercetare în domeniul
preþurilor produselor agricole – IEA – dr. Dumitru Tudorache, Radu
Patachi, Anca Berindei, Dan Moraru, Camelia Toma, Mircea Nicolau
Descentralizarea activitãþii de investiþii în agriculturã în scopul utilizãrii
raþionale a resurselor interne ºi a capitalului strãin – IEA – dr. Dumitru
Tudorache, Radu Patachi
Gestiunea economicã a exploataþiilor agricole – IEA – Cornelia
Scutaru
Convertibilitatea monedei naþionale – cerinþe ºi posibilitãþi de
implementare – IFPPV - Nicoliþa Antonescu
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– Fundamentarea acþiunilor de modernizare a producþiei unitãþilor
economice – IEN – Romeo Constantin
– Modalitãþi pentru stimularea capacitãþii creative în general ºi a
cercetãrii ºtiinþifice în special – IFPPV – Rodica Bãlãnescu, Carmen
Corduneanu
Nr. 7/1990
– Economia de piaþã în strategia dezvoltãrii economico-sociale a
României – ICRISI – Gheorghe Manea
– Probleme actuale ale atragerii capitalului strãin în România – IEN Doina Rãchitã
– Dezvoltarea economicã în profil teritorial – CTCE, Craiova
– Entropia în agriculturã – IEA - Cornelia Scutaru
– Funcþia antientropicã a cercetãrii ºtiinþifice ºi a tehnologiei în
agriculturã – IEA – Dumitru Dumitru
– Sistem de evaluare a entropiei producþiei agricole – IEA – Dinu
Gavrilescu, Cornelia Scutaru
– Efectul intensificãrii agriculturii asupra randamentului energetic.
Costul intervenþiei antientropice – IEA - Cornelia Scutaru
– Idei privind strategia dezvoltãrii construcþiei de maºini româneºti în
perspectivã – IEM – Maria Cartaº, Aurelian Rãdulescu
– Dezvoltarea biotehnologiilor în România, comparativ cu alte þãri ºi
tendinþe de evoluþie în acest domeniu – ICRISI – Gheorghe Manea
– Analiza legislaþiei referitoare la investiþiile de capital strãin în vigoare
în România pânã la editarea decretului-lege nr. 96/1990 – IEM Cristina Bumbac
– Sistemul bancar în Grecia – ICRISI - dr. Alexandru Mihãilescu,
Constantin Rotaru
– Economia mondialã în 1989 ºi perspectivele pentru 1990 – CIDE
–
–
–

–

Nr. 8/1990
Trecerea la economia de piaþã – ICRISI – dr. Aurel Iancu
Funcþionarea economiei ºi restructurarea producþiei – ICRISI – Lucian
Croitoru
Preliminarii la procesul de privatizare în industrie – ICRISI – dr.
Vasilie Bogdan, Lucian Croitoru, dr. Aurel Iancu, dr. Alexandru
Mihãilescu, dr. Petre Rotaru
Formarea preþurilor ºi concurenþa în condiþiile tranziþiei la economia
de piaþã - ICRISI - dr. Alexandru Mihãilescu
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– Probleme ale atragerii capitalului strãin în vederea restructurãrii
industriei româneºti – ICRISI – Gabriela Condopol
– Utilizarea creditelor externe în realizarea schimbãrilor structurale din
economie – ICRISI – Vasile Viezuinã, Mihaela Cimpoiaºu
– Puncte de vedere privind descentralizarea economiei ºi autonomia
unitãþilor – ICRISI – dr. Corneliu Russu
– Organizarea ºi funcþionarea întreprinderii ºi asociaþiei de întreprinderi
în condiþiile trecerii la economia de piaþã – ICRISI – dr. Corneliu
Russu, Vasile Dan, Ruxandra Isaic Maniu, Daniel Mãrguº
– Cerinþe actuale pentru reducerea ciclului cercetare – dezvoltare –
proiectare – investiþii – ICRISI – Roxana Bob
– Probleme actuale ºi de perspectivã ale forþei de muncã - ICRISI, Stela
Popescu, Aura Scutaru, Cristina Suciu
– Necesitatea elaborãrii unei strategii de protecþie a mediului
înconjurãtor în România – ICRISI – Gheorghe Manea
– Modelul existenþial în societatea industrialã: muncã-habitat-timp liber
– cãlãtorii – ICRISI – Anca Petrovici
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Nr. 9/1990
Probleme ale revizuirii raporturilor intersectoriale – ICRISI – Lucian
Albu
Modalitãþi de sprijinire de cãtre stat a restructurãrii capacitãþilor de
producþie în industrie – ICRISI – Ileana Farmache
Aspecte privind rolul guvernului ºi al unor pârghii ºi instrumente
economice în implementarea strategiei de restructurare a ramurilor
industriale – ICRISI – Elena Pelinescu
Problematica, conþinutul ºi modul de abordare a strategiilor de ramurã
în condiþiile trecerii la o economie de piaþã – ICRISI – Olga Mihãescu
Reconstrucþia economiei – ICRISI – Mihail Gondoº
Punerea în valoare a resurselor naturale luând în considerare
avantajul comparativ – ICRISI – dr. Viorica Rãducanu
Restructurarea economicã ºi eficienþa exploatãrii resurselor minerale ICRISI, Viorica Rãducanu, dr. Ecaterina Deaconescu, Elena
Cojocaru, Rodica Miroiu, Florina Popa, Doina Zafiu, Marius Bulearcã,
Angela Filip.
Recuperarea ºi utilizarea resurselor energetice secundare refolosibile
– ICRISI - Cristian Sima
Restructurarea industriei textile ºi a confecþiilor – ICRISI - Mihai
Stoica, Nona Chilian, Mariana Vania, Mihaela Pãrãluþã
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– Probleme ale restructurãrii industriei alimentare – ICRISI – Elena
Gheorghiu, dr. Silvia Marinescu-Paºoi, Dorin Savu
– Probleme economice ale creºterii calitãþii ofertei la unele produse
alimentare de origine vegetalã – ICRISI – Doina Tãtaru
– Cerinþe privind conþinutul strategiei naþionale de restructurare a
industriei metalurgice rezultând din analiza premiselor existente în
România ºi a tendinþelor de pe plan mondial – ICRISI – Teodor
Popescu
– Elemente determinate în procesul de restructurare ºi reorientare a
industriei metalurgice rezultând din analiza premiselor existente în
România ºi a tendinþelor de pe plan mondial – ICRISI – Nicoleta
Hornianschi
– Unele consideraþii privind calitatea vieþii populaþiei vârstnice în
România – ICCV – Cornel Alecse, Hildegard Puwak
Nr. 10/1990
– Productivitatea socialã a muncii în România – IEN – dr. Constantin
Grigorescu
– Regimul valutar ca instrument activ al procesului de restructurare a
economiei româneºti – IFPPV – Ramona Andru
– Diagnoza calitãþii vieþii – ICCV – dr. Ioan Mãrginean, Gheorghe Socol
– Strategii economice de creºtere a calitãþii vieþii – ICCV – Bogdan
Iatan
– Consideraþii cu privire la veniturile individuale în economia de piaþã –
ICCV – Gabriel Mãþãuan, Radu Vrânceanu
– Coordonate ale stabilirii salariului minim în anul 1990 – IEN – Maria
Poenaru, Maria Molnar
– Capitalul strãin – sursã importantã pentru modernizarea bazei
turistice din România – CCT – dr. Gheorghe Barbu
– Aspecte privind sfera serviciilor în condiþiile unei economii
concurenþiale – ICCV – Mariana Stanciu
PROBLEME ECONOMICE,
sãptãmânal de informare economicã
Nr. 1/1990
– Câteva sugestii de restructurare ºi dezvoltare a economiei româneºti
în prezent ºi în perspectivã – IPE – Mihaela Otilia Ionescu
– Opinii privind restructurarea economiei româneºti – IPE – Valentina
Nicolae
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– Consideraþii asupra destinului economic al României – IEM – Florin
Bonciu
– Destinele economiei româneºti – IEM
– Perspectivele economiei româneºti – IEM – ªtefan Trifãnescu
– Observând o nouã economie – IEM – Napoleon Pop
– Cu privire la planificarea economiei – IPE – Ionel Desmireanu
– Consideraþii cu privire la planificare ºi dirijism în economia
româneascã – IPE – Valeria Pop, Julieta Nãstase
– Direcþii de acþiune pentru integrarea eficientã a economiei româneºti
în economia mondialã – IEM
– Situaþia actualã ºi perspectivele sistemului economiei naþionale a R.D.
Germane – IEN – Maria Poenaru, Elena Pelinescu, Roxana Bob,
Teodor Popescu
– Iniþiativa particularã ºi activitatea cooperatistã în R.D. Germanã –
CIDE – Marilena Evangheliu
Nr. 2/1990
– Cu privire la opþiunile macroeconomice – IPE – Georgiana Tomescu
– Opinii privind restructurarea economiei româneºti – IPE – Lucreþia
Alexandru
– Unele consideraþii despre planificare în condiþiile economiei de piaþã –
IPE – Miron Biji, Vladimir Calmuschi
– Cu privire la planificare – IPE – Mãrioara Iordan
– Probleme fundamentale ale restructurãrii agriculturii ºi mediului rural –
IEA
– Consideraþii privind restructurarea unor ramuri ale industriei
prelucrãtoare – IPE – Marin Comºa, Ionel Florescu, Mãdãlina Dogaru
– Poziþia României în comerþul internaþional cu feroaliaje ºi metale
neferoase speciale – IEM – Cristina Bumbac
– Principalele tendinþe ale pieþei internaþionale a lucrãrilor de construcþii
– CIDE – Nicolae Os
– Fenomene economice actuale în R.D. Germanã – CIDE – Romaniþa
Gâdinceanu
Nr. 3/1990
– Restructurarea economiei naþionale ºi doctrina liberalismului
economic – IPE – Victor Stoica, Veronica Sidorov, Adina Lungu
– Pentru o sporire a încasãrilor valutare din activitatea de turism – ICCV
– Petre Baron
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– Consideraþii cu privire la ocuparea forþei de muncã ºi ºomaj – IPE –
Maria Scarlat, Dorin Jula
– Cu privire la evoluþia populaþiei ºi resurselor de muncã în perioada
urmãtorilor 5 ani – IPE – Doina ªtefu, Gabriela Frenþ
– Aprecieri privind dezvoltarea relaþiilor economice ale României cu
statele latino-americane – IEM – Rodica Maria Rãdulescu
– Problematica satului românesc – IPE – Narciza Nica
– Polonia: stare excepþionalã în economie; în acest an o creºtere a
preþurilor cu 620% - CIDE – Valeriu Ioan-Franc, Romaniþa
Gâdinceanu
– Convorbiri cu F. Kernstock (Austria, specialist în arbitraj valutar ºi
consultanþã economicã), Ph. Rieger (Austria, fost preºedinte al Bãncii
Naþionale) ºi J.M. Sachs (Austria, Ministrul Federal pentru Afaceri
Economice), consemnate de dr. Napoleon Pop
– Dezbaterea temelor cuprinse în planul de cercetare ºtiinþificã pe anul
1990 (I), IEM
Nr. 4/1990
– Cu privire la dezvoltarea sistemului rural – IPE – Pompilia Lupu, Silvia
Caragea, Ileana Dumitrescu, ªerban Epure, Benone Murariu
– Dezvoltarea liberei iniþiative – IPE – Vasile Uifãlean
– Implicaþii ale reducerii duratei sãptãmânii de lucru asupra turismului
de week-end – ICCV – Ioan Istrate, Ion Ionescu
– Regimul tarifar aplicabil exporturilor româneºti în unele þãri capitaliste
– IEM – Radu Titircã, Florin Bonciu
– Dificultãþi ºi obstacole în practica societãþilor cu capital strãin
constituite în unele þãri est-europene – IEM – Cãlin Vâlsan
– Rolul restructurãrii organizatorice a unitãþilor economice în integrarea
eficientã a capitalului strãin în economie; opþiunea ungarã – IEM –
Anda Maziliu
– Aspecte privind restructurarea economiei bulgare – ICRISI –
Constantin Panaitescu
– Dificultãþi actuale cu care se confruntã economia sovieticã – CIDE –
Mihaela Julean
– Prisunic-France la Moscova? – CIDE – Valeriu Ioan Franc
Nr. 5/1990
– Dezvoltarea economicã în profil teritorial – CTCE Iaºi
– CAER-ul: ce este ºi ce ar putea deveni – CIDE – Constantin Evangheliu

243
– Rolul Maghrebului în perspectiva dezvoltãrii relaþiilor economice
externe ale României – IEM – Marcel Moldoveanu
– Preþurile de export – instrument de asigurare a competitivitãþii pe
pieþele externe – IEM – Florin Bonciu
– Incidenþe ale creãrii pieþei unice asupra industriei constructoare de
autoturisme din CEE – IEM
– Probleme actuale privind derularea procesului de restructurare a
economiei URSS – ICRISI – Daniel Mãrguº
– Legea investiþiilor strãine în R.S.F. Iugoslavia – IFPPV
Nr. 6/1990
– Probleme fundamentale ale restructurãrii turismului românesc – ICCV
Nr. 7/1990
– Economia de piaþã contemporanã – IEN – Sorica Sava, Eufrosina
Ionescu
–
–
–
–
–
–

Nr. 8/1990
Evoluþia cotaþiilor de bursã ºi a preþurilor de tranziþie pe pieþele
externe la principalele mãrfuri – CIDE.
Tendinþe demografice în anul 1990 – CIDE – Florica Todiraºcu
Inflaþia în unele þãri în curs de dezvoltare ºi în þãrile mici membre ale
OCDE – IEM
Tendinþe pe piaþa internaþionalã a covoarelor manuale – IEM – Emilia
Aldea, Ioana Miºu, Ane-Maria Dima, Ovidiu Mãlureanu
Credit francez de 2 miliarde franci pentru Ungaria – CIDE – Aida
Sarchizian
Problema satelor în Bulgaria – CIDE – Romaniþa Gâdinceanu

Nr. 9/1990
– Opþiuni pentru o structurã economicã mixtã – IEM – Emilia Puianu
– Opinii preliminare cu privire la definirea strategiei colaborãrii României
cu þãrile est-europene – IEM – Georgeta Micu, Alexandrina Popa
– Orientãri privind dezvoltarea relaþiilor bilaterale dintre România ºi
Cehoslovacia – IEM – Ana Bal
– Unele aspecte ale dezvoltãrii relaþiilor economice româno-polone –
IEM – Evdochia Craiu
– Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare – o certitudine?
– CIDE – Aida Sarchizian
– Cooperarea economicã ºi financiarã a URSS cu þãrile în curs de
dezvoltare – IEM – Carmen Zarafescu
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– Din activitatea Consiliului de Miniºtri al CEE în semestrul II 1989.
Principalele hotãrâri adoptate – CIDE – Valeriu Ioan-Franc, Aida
Sarchizian
Nr. 10-11/1990
– Revoluþia privatizãrii – CIDE – Sorin Gugonea
– Elemente ale strategiei de trecere la o economie de piaþã în unele þãri
est-europene. Simplificarea sistemului de planificare ºi multiplicare a
formelor de proprietate în Cehoslovacia, Ungaria, Polonia ºi RSF
Iugoslavia – CIDE
– Privatizarea ºi piaþa bursierã – IEN – Cristian Popa
– Privire retrospectivã asupra evoluþiei cadrului juridic privind reglementarea regimului societãþilor cu capital strãin constituite în Ungaria –
IEM – Emilia Puianu
– R.D. Germanã – Decretul din 25 ian. 1990 cu privire la înfiinþarea ºi
activitatea întreprinderilor cu participare strãinã – CIDE
– Legislaþia juridicã cu privire la regimul capitalului strãin – IEM – Emilia
Puianu
– Conjunctura economiei mondiale, trimestrul I 1990 – America Latinã –
IEM – Rodica Rãdulescu
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – Asia – IEM –
Ecaterina Patilea, Mihail Popa, Romulus Palade
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – Orientul Mijlociu –
IEM – Doina Danciu, Marta Iliescu, Mirela Simion
Nr. 12/1990
– Turismul în România – ICCV – Centrul de Cercetãri Turistice.
– Turismul mondial ICVV – Centrul de Cercetãri Turistice - Ioan Istrate,
Maria Stan
– La orizont, turismul viitorului – ICCV – Centrul de Cercetãri Turistice
– Sã aplicãm din experienþa internaþionalã – ICCV – Centrul de
Cercetãri Turistice – Ioan Istrate
Nr. 13-14/1990
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – Bulgaria – IEM –
Otilia Neguþ
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – Cehoslovacia – IEM –
Ana Bal
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – R.D. Germanã – IEM
– Gabriel Munteanu
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– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – Polonia – IEM –
Evdochia Craiu
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – Ungaria – IEM –
Nicoleta Isar
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – URSS – IEM –
Alexandrina Popa
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – R.S. Vietnam – IEM –
Ioan Mihail Stojan
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – Iugoslavia – IEM –
Marilena Ivan
– Conjunctura economiei mondiale, trim. I 1990 – R.P. Chinezã – IEM –
Georgeta Micu
– Indicele sintetic IEM al preþurilor internaþionale, instrument de analizã
a rezultatelor activitãþii de comerþ exterior – CIDE – dr. Napoleon Pop
– Evoluþia preþurilor internaþionale ale produselor de bazã în luna
februarie 1990 – IEM.
– Prognoza Bãncii Mondiale asupra evoluþiei preþurilor la produsele de
bazã pânã în anul 1995 – IEM – Zenovia Doina Penea
– Statistici comparative ale unor indicatori sintetici în þãrile europene –
IEM.
Nr. 15-16/1990
– Conjunctura principalelor pieþe de mãrfuri, trim. I 1990 ºi perspective
– Produse siderurgice, metale neferoase, metale preþioase – IEM –
Octavian Rãdulescu, Liviu Timiº, Cristina Bumbac, Marian Petrescu,
ªtefan Nicolae, Mariana Preda, Dinu Dinulescu, Doina Sãvoiu, Eugen
Curtaºu
– Produse agroalimentare, materii prime agricole – IEM – Monica
Bãlþatu, Virginia Câmpeanu, Ane-Maria Dima, Lucia Iordache, Ioana
Masu, Cornelia Pãunescu, Ovidiu Mãlureanu, Ileana Popa
– Þiþei, produse petroliere, cauciuc natural – uree – IEM – Petre
Prisecaru, Mariana Papatulicã, Cornel Ciobanu, Laurenþiu Bãlþatu
–
–
–
–

Nr. 17/1990
Consideraþii asupra strategiei de dezvoltare a economiei româneºti –
IFPPV- Cezar Boþel
Sistemul economic ºi bunãstarea – ICCV- Cãtãlin Zamfir
Influenþa ciclicitãþii asupra perspectivelor economiei româneºti – IEN –
Mircea Ciumara
Cu privire la restructurarea economiei – IEN – Georgeta Dumitrescu
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– Aspecte ale eficienþei introducerii ºi extinderii progresului tehnic în
agriculturã – IEN – Elena Antineea Stroe, Anca Daniela Dochin
– Dezvoltarea industriei siderurgice ºi valorificarea subproduselor
rezultate în cadrul acesteia – IEN – dr. George Georgescu
– Propuneri privind recuperarea ºi valorificarea cãldurii în centralele
termoelectrice pe cãrbune – IEN – Ileana Niºulescu
– Aprecieri ºi propuneri privind valorificarea subproduselor rezultate din
industria coxochimicã – IEN – dr. Camelia Cãmãºoiu, Angela
Bãrbulescu
– Eficienþa extinderii progresului tehnic în industria lemnului – IEN – dr.
Gheorghe Zaman, Astridel Rãdulescu
– Pentru o diversificare a funcþiilor ºi mijloacelor de exprimare ale
comerþului cu ridicata – ICC – Viorica Ionaºcu
– Consideraþii cu privire la dezvoltarea turismului românesc – ICCV –
Centrul de Cercetãri Turistice – Liviu Plop
– Cu privire la problema locuinþelor – ICCV – Mircea Kivu
– Preþurile ºi restructurarea mecanismelor economice – IFPPV –
Nicolae Florian
– Stadiul actual al relaþiilor economice româno-ungare ºi perspective
ale dezvoltãrii acestora – IEM – Nicoletta Isar
Nr. 18/1990
– Probleme actuale ale conducerii unitãþilor economice – IEN – dr. Ioan
Bratu, Mihai Ion
– Sugestii privind perfecþionarea conducerii ºi organizãrii activitãþii de
promovare a progresului tehnic – IEN – dr. Camelia Cãmãºoiu
– Pentru promovarea unei politici sociale active – IEN – Maria Poenaru,
Maria Molnar
– R.P. Bulgaria – date monografice – situaþia conjuncturalã a economiei
– concepþia privind reforma economicã – IEM – Otilia Neguþ, Ana Bal
– R.S.F. Iugoslavia – date monografice – situaþia conjuncturalã a
economiei – concepþia privind reforma economicã – IEM – Marian
Petrescu
– Economia þãrilor membre ale CEE în anul 1989 ºi perspective pentru
anul 1990 – CIDE – Mihaela Avram
– Irlanda ºi redresarea economicã – CIDE – Vladimir Viºinescu
Nr. 19/1990
– Repere în procesul trecerii la economia de piaþã – IEM – Florin
Bonciu
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– Economia contemporanã ºi comerþul internaþional – CIDE – dr.
Napoleon Pop
– Protecþionismul – încotro? – CIDE – Sorin Gugonea
– Aspecte legate de raportul de schimb al României în anii 1980 – IEM
– Ion Anton, M. Miron, Z. Penea
– Negocierile GATT cu privire la mãsurile investiþionale cu efecte în
domeniul comerþului – IEM – Florin Bonciu
– Trãsãturi ale sistemului de planificare francez – IEM – Eugen
Andreescu
– Legea întreprinderilor din RSF Iugoslavia – IFPPV
–
–
–
–
–
–

Nr. 20-21/1990
URSS – Caracteristici ale situaþiei economice actuale ºi perspective
pe termen scurt – IEM – Alexandrina Popa
Economia spaniolã, prezent ºi perspective – IEM
R.S.F. Vietnam – caracteristici ale situaþiei economice actuale – IEM
– Ioan Mihail Stoian
Suedia – schimbãri în structura industriei ºi a mecanismului economic
– INCE – dr. Aurel Iancu, Emil Ghizdare, Carmen Damºa
Marea Britanie – Documentar statistic – 1967 – 1987 – CIDE – Maria
Ana Stãncescu
Evoluþia cotaþiilor de bursã ºi preþurile de tranzacþie ale principalelor
mãrfuri pe pieþele externe – IEM

Nr. 22/1990
– Prezentarea comparativã a principalelor prevederi ale legislaþiei
referitoare la înfiinþarea ºi funcþionarea societãþilor mixte în
urmãtoarele þãri:
- Bulgaria – IEM – Serghei Mãrgulescu
- Cehoslovacia – IEM – Ana Bal
- R.D. Germanã – IEM – Gabriel Munteanu
- Polonia – IEM – Evdochia Craiu
- Ungaria – IEM – Nicoletta Isar
- Þãrile est-europene – IEM - Ana Bal
– Din activitatea Grupului pentru Dialog Economic – INCE
– Evoluþia cotaþiilor de bursã ºi a preþurilor de tranzacþie ale
principalelor mãrfuri pe pieþele externe – IEM.
Nr. 23/1990
– Transferul invers de resurse financiare din þãrile recent industrializate
– IEM – Emilia Puianu
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Reforma financiarã în RSF Iugoslavia - IFPPV
Procesul inflaþionist în economia sovieticã – IFPPV – Anca Ciobanu
Convertibilitatea rublei – IEM – Serghei Mãrgulescu
Modificãri proiectate ale sistemului fiscal canadian – CIDE – Vladimir
Viºinescu
– Creºterea numãrului de muncã din sectorul serviciilor din SUA – CIDE
– Silviu Toma
– Obiectivele ºi trãsãturile legii pentru operaþii de comerþ exterior a
Iugoslaviei – CIDE – Marilena Ivan
– Unele probleme ale aplicãrii principiului legãturilor directe dintre
întreprinderi în URSS – IFPPV – Alexandru Oraºcu
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Nr. 24-25/1990
Bulgaria: Calea spre Europa ºi privatizarea – IEN – Reghina Creþoiu
Republica Federativã Cehã ºi Slovacã: un pas cãtre o eficienþã
sporitã ºi privatizarea economiei – CIDE – Romaniþa Gâdinceanu
Legislaþia privind investiþiile de capital strãin în unele þãri est-europene
– IEN – Dorin Aldea
Schimbarea climatului economic în þãrile în curs de dezvoltare – IEN
– Astridel Rãdulescu
Grecia – din experienþa unei economii de piaþã – ICRISI – dr.
Alexandru Mihãilescu
Bugetele de stat ale unor þãri est-europene pe anul 1990 – Bulgaria,
R.F. Cehã ºi Slovacã, Polonia, URSS - IFPPV – Mariana Ababi
Conferinþa “Reformele economice din þãrile est-europene” – Helsinki,
27-29 martie 1990 – IEN – Daniel Dãianu
Comerþul est-vest 1988-1990 – CIDE – Mariana Stãncescu

Nr. 26-27/1990
– Restructurarea industriei de rafinare a petrolului în þãrile
industrializate – IEM – Mariana Papatulicã
– Direcþii de restructurare ºi retehnologizare a industriei de rafinare în
România – IEM – Mariana Papatulicã
– Restructurarea industriei în þãrile capitaliste dezvoltate – IEM –
Laurenþiu Bãlþatu
– Progrese în relocalizarea unor subramuri ale industriei chimice – IEM
– Corneliu Ciobanu
– Situaþia actualã a producþiei ºi comerþului exterior cu produse chimice
ale României – IEM – Corneliu Ciobanu, Elena Tãtar Moisescu
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PROIECTE DE PRIVATIZARE ÎN CONTEXTUL
GENERAL AL TRANZIÞIEI LA ECONOMIA DE PIAÞÃ*
Academician Tudorel POSTOLACHE,
Profesor la Academia de Studii Economice,
Preºedintele Consiliului ªtiinþific
al Institutului Naþional de Cercetãri Economice
DOMNILOR PREªEDINÞI,
DOAMNELOR ªI DOMNILOR PARLAMENTARI,
Institutul Naþional de Cercetãri Economice al Academiei Române se
simte onorat de invitaþia care ne prilejuieºte prezentarea în faþa Parlamentului României a unora din preocupãrile ºi concluziile cercetãrilor efectuate.
ªi, vã rog sã-mi permiteþi la început sã vã transmit respectuosul omagiu al
Institutului, asigurându-vã cã în aceasta nu este nimic pur protocolar,
formal, ci expresia preþuirii pentru misiunea Dvs. de o complexitate fãrã
precedent în istoria naþionalã – de a crea în mai puþin de doi ani, cadrul
legislativ al unei societãþi democratice, cu o economie de piaþã într-un stat
de drept, ºi nu mai puþin pentru stilul pe care-l promovaþi cu atâta
consecvenþã, mã refer la audierile specialiºtilor, stil ce se cere elogiat nu de
dragul elogierii, ci al fixãrii lui întru renaºterea ºi consolidarea unei tradiþii.
În INCE noi ne considerãm o parte a corpului de medici pentru
sãnãtatea socialã, chemaþi sã punã diagnostic înainte ca chirurgul sã
purceadã la operaþie ºi sã facã recomandãri pentru preîntâmpinarea
declanºãrii bolii; desigur, atât chirurgul, cât ºi pacientul pot sã þinã cont de
diagnostic ºi de recomandãri, dupã cum sunt liberi sã le ignore sau sã le
dea o proprie interpretare.
Aº adãuga acestei observaþii introductive cã Institutul reuneºte în
prezent personalitãþi de prim rang ale ºtiinþei economice, cercetãtori animaþi
– pe deasupra ºcolilor teoretice ºi opþiunilor politice individuale – de crezul
slujirii economiei naþionale exclusiv dupã regulile ºi procedeele ºtiinþei. ªi
este pentru noi un prilej solemn ca sub cupola Parlamentului, în faþa Dvs.,
sã repetãm acest legãmânt.
Tema expunerii mele vizeazã în principal problematica proiectelor de
privatizare în contextul general al tranziþiei la economia de piaþã ºi având ca
* Expunere în faþa Camerelor reunite ale Parlamentului, 24 iunie 1991.
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punct de sprijin concluziile ºi opiniile formulate în procesul cercetãrilor,
permiteþi-mi sã folosesc cele 45 de minute ce mi-au fost acordate,
ordonându-mi ideile în trei trepte succesive, de la general spre particular.
I
Doamnelor ºi domnilor,
Vom fi cu toþii de acord cã o problemã poate fi cu atât mai bine
soluþionatã în practicã, cu cât a fost mai clar în prealabil elucidatã în teorie.
Dar ce anume avem de fãcut în condiþiile în care trebuie sã înfruntãm ºi sã
rezolvãm stringentele probleme practice fãrã sã dispunem de o teorie
coerentã? Ce ne poate oferi ºtiinþa economicã actualmente drept puncte de
sprijin?
Aceste dileme, întrebãri ºi multe altele asemenea lor frãmântã ºi
Institutul Naþional de Cercetãri Economice ºi fãrã a le enumera, le evoc doar
pentru cã ele formeazã schela interioarã, nevãzutã, pe care mi-am construit
expunerea dedicatã variantelor de privatizare în contextul strategiei tranziþiei
la economia de piaþã în România.
Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
În ciuda unor afirmaþii automãgulitoare despre existenþa unor doctrine
economice închegate asupra actualei tranziþii, trebuie sã spunem cu toatã
claritatea cã, din pãcate, o asemenea doctrinã nici mãcar nu o putem
importa, pentru simplul motiv cã ea nu existã, ci se aflã într-un proces de
intensã elaborare, care-ºi are ritmul sãu propriu.
Tocmai prin lipsa unei teorii închegate se ºi explicã în bunã mãsurã
faptul cã se înregistreazã oscilaþii, zigzaguri, eºecuri în domeniul conceperii
ºi aplicãrii de programe în þãrile central ºi est-europene.
Însãºi raþiunea de a fi a Institutului nostru, vocaþia ºi destinul sãu fac
ca el, alãturi de colegii din Academia de Studii Economice ºi ceilalþi colegi
sã nu poatã ocoli sarcina abordãrii frontale a elaborãrii teoretice a
problematicii noi tranziþii. De ce “noua tranziþie” la economia de piaþã?
Pentru cã România, ca ºi întreg estul-european a mai parcurs o tranziþie la
economia de piaþã în secolele 18-19 ºi fãrã a trage toate consecinþele în
plan teoretic din prima tranziþie nu vom putea elabora o teorie închegatã
asupra noii tranziþii.
Prima tranziþie la economia de piaþã a fracturat economia Europei în
douã: în timp ce vestul european îºi construia structuri industriale moderne,
estul continentului pãºea într-un tip de economie marfarã, cu un decalaj de
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productivitate ce s-a dovedit practic de nerecuperat de-a lungul a douã
secole. În teorie, prima tranziþie la economia de piaþã a generat ºcoala
clasicã, cu ecourile ei in valuri, apoi replica protecþionistã cu List ºi
Manoilescu, ambele flancate de doctrine de diverse inspiraþii ºi cu repetate
încercãri de sintezã.
Actuala tranziþie la economia de piaþã naºte inevitabil noi ipoteze ºi va
determina o nouã restructurare a ºtiinþei economice, ea reprezintã principala
piatrã de încercare, hârtia de turnesol a validitãþii zestrei teoretice a ºtiinþei
economice ºi totodatã un principal factor restructuram al acesteia.
În aceastã perspectivã, însãºi noþiunea noii tranziþii, In ansamblul ei,
se aºeazã firesc, adicã þinând cont de concluziile puse în evidenþã de
ºtiinþã.
Economia a fost dominatã de modele statice în timp ce tocmai
societãþile in tranziþie formeazã axul dezvoltãrii sociale. Cu alte cuvinte,
marea dilemã este cum sã descifrãm natura adâncã a evenimentelor în
chiar cursul derulãrii lor, în care coacþioneazã factorii atât de diferiþi, cum
sunt mediul natural, relaþiile de proprietate, mediul instituþional, limba,
religia, ºtiinþa, învãþãmântul, arta ºi toate la un loc.
Toynbee, care s-a aplecat o viaþã asupra problemei globale a
tranziþiei, conchide cã “este nevoie de clasificãri, iar studiul faptelor trebuie
sã fie sinoptic ºi comparativ, deoarece succesiunea faptelor se deruleazã
într-un numãr mare de curente simultane”. Aceastã concluzie am
redescoperit-o în toatã nuditatea ei în cursul încercãrilor de a înþelege
sensul unor procese care apar ºi se desfãºoarã sub ochii noºtri.
Elaborarea teoriei noii tranziþii este un proces inevitabil de duratã. Dar
putem noi oare aºtepta o teorie pe deplin închegatã pentru a purcede apoi
în mod asigurat la aplicarea ei?
Dramatismul care planeazã asupra soartei ºtiinþei economice încã de
la naºtere ºi care o aseamãnã pinã la identificare cu soarta medicinei este
acela cã e pusã în situaþia sã opereze ºi atunci când nu au fost elucidate
teoretic diversele maladii.
Ieºirea, în cazul economiei, nu poate fi nici bâjbâirea oarbã, dar nici
aºteptarea olimpianã. Trebuie operat cu ajutorul unei strategii. Fãrã a intra
în subtilitãþi ale definiþiilor, indiscutabil utile, dar într-un alt plan, ci pãstrindune pe o linie operaþionalã, mi-aº permite sã afirm cã tocmai în situaþii de
acest gen devine absolutã necesitatea elaborãrii de strategii, care au
avantajul cã se plaseazã intre teorie ºi politicã practicã; strategia, fãrã a
avea, desigur, pretenþia de a fi o teorie închegatã, poate construi cu achiziþii
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ale ºtiinþei, inclusiv cu ipotezele, respectînd regulile corelãrii lor judicioase,
poate opera cu aprecierea ºtiinþificã a rezultatelor practice, fãrã a se pierde
în detalii pe care numai un program concret le poate lua în calcul.
Din acest punct de vedere, strategia este pentru programul concret
ceea ce teoria este pentru strategie.
Institutul nostru, într-o foarte largã conlucrare pe plan naþional, a
elaborat o schiþã a strategiei, despre care din motive diferite am vorbit
destul de puþin, dar care, la mai bine de un an de la publicarea ei, se
dovedeºte o zestre intelectualã deloc de neglijat
Ceea ce-ºi propune acum INCE este sã treacã, evident, cu aceeaºi
largã conlucrare, la elaborarea strategiei însãºi, proces în care ºi elaborãrile
teoretice vor cãpãta cîmp generos de dezvoltare.
“Schiþa” pe care o evoc demonstreazã, fãrã dubiu, ingeniozitatea
specialiºtilor români, faptul cã în timpul dictaturii a existat o gindire paralelã
celei oficiale. Pentru cã altfel, ar fi fost de neconceput, ca în decursul a
numai cîtorva luni sã se croiascã o lucrare care pe mãsura scurgerii timpului
se dovedeºte a avea stUpii de rezistenþã bine concepuþi încã din start
O caracteristicã definitorie a strategiei—ca ºi a “Schiþei*—constã în
faptul cã, prin modul cum o concepem, ea sã fie aptã sã constituie suportul
gestionãrii raþionale a economiei naþionale pe deasupra intereselor de
partid, deoarece În convingerea noastrã economia, mai ales pe timp de
crizã, se constituie în principal teritoriu al consensului national Tocmai
aceastã experienþã dorim s-o promovãm cu fermitate în procesul trecerii de
la Schiþa de strategie, la elaborarea strategiei însãºi.
În procesul elaborãrii noii strategii, ne propunem sã contribuim la
soluþionarea a douã ºiruri de probleme:
a) programe de urgenþã,
b) soluþii fundamentale la probleme fundamentale, de duratã.
La confluenþa lor, aº menþiona lucrãrile pentru elaborarea unui model
agregat al economiei romaneºti care - valorificând experienþa internaþionalã
- sã þinã seama de specificitatea proceselor tranziþiei în þara noastrã. Fãrã a
se confunda cu programele economice guvernamentale - care în mod firesc
trebuie sã dea expresie opþiunilor politice ale partidelor investite de electorat
cu prerogativele puterii - modelul macroeconomic va permite elaborarea mai
multor scenarii de dezvoltare a României, diferenþiate în funcþie de: evoluþia
previzibilã a cererii interne ºi externe, resursele energetice disponibile,
soldul balanþei comerciale, diversele politici structurale. Acest puternic
instrument de analizã ºi previziune urmeazã sã evalueze ºi programul pro-
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tecþiei sociale, astfel incit obiectivul fundamental de atingere treptatã a unui
nivel comparabil cu media europeanã la indicatorii sociali de bazã sã na fie
o simplã doleanþã ºi sã se bazeze pe studii aprofundate, calcule riguroase ºi
reciproc corelate.
II
Din considerentele generale de mai sus, îmi permit sã formulez
câteva observaþii:
Prima: în elaborarea strategiilor tranziþiilor de te economiile central
planificate la economii de piaþã, trebuie sã se acorde atenþie prioritarã
împrejurãrii cã economia, ºtiinþa, cultura ºi arta, privite à la long, se întreþes
strâns tocmai în cursul marilor tranziþii. Aceastã dimensiune culturalã a
reformei ocupã acum un loc proeminent în elaborãrile teoretice ale INCE, cu
atât mai mult cu cât dimensiunea culturalã ºi artisticã nu a avut nicicând
atâta consistenþã ºi semnificaþie pentru economie ºi ºtiinþã ºi aceasta
deoarece pentru prima datã în epocile moderne nu numai ºtiinþa, dar ºi arta,
vin sã se uneascã cu producþia. ªi aici este, dupã pãrerea mea, secretul
posibilitãþii ca, în cursul noii tranziþii, România sã poatã evita reeditarea
decalajului secular de productivitate.
Oricare proiect parþial, inclusiv cel privind privatizarea, orice “variantã”
trebuie sã contribuie direct la rezolvarea acestei probleme fundamentale
sau,în orice caz, sã nu se constituie într-o nouã piedicã în soluþionarea ei
O a doua observaþie: Cum se încadreazã o mãsurã sau alta în logica
tipului de economie de piaþã spre care tindem? Strategiile de pânã acum au
fãcut, de regulã, abstracþie de caracterizarea tipului de economie de piaþã,
orientarea spre economia de piaþã era suficientã atâta timp cât ne delimita
de economia supercentralizatã. Dar aceastã delimitare devine inoperantã
când te afli în plin proces al tranziþiei ca proces ireversibil
Institutul a întreprins numeroase tipologizãri Economia de piaþã pentru
care optãm poate fi definitã ca o economie de piaþã cu orientare socialã,
caracteristica ei esenþialã este asumarea de cãtre stat nu a funcþiilor de
gestiune economicã, ci a funcþiilor de protecþie socialã. O economie socialã
de piaþã a fost realizatã pânã în prezent numai în þãri cu un foarte înalt nivel
de productivitate ºi un înalt venit naþional pe locuitor.
Protecþia socialã necesitã însã resurse financiare uriaºe în timp ce
productivitatea scãzutã, competitivitatea redusã ºi deci venitul naþional
scãzut se constituie în factori restrictivi severi. Contradicþia fundamentalã a
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economiei sociale de piaþã pe care o preconizãm se plaseazã tocmai în
aceastã zonã. În plus, o altã contradicþie fundamentalã este aceea cã
economia socialã de piaþã, în sine, presupune retragerea statului din
economie ºi axarea lui pe protecþia socialã, în timp ce împrejurarea cã
tranziþia se suprapune unei crize economice adânci face necesarã
implicarea statului în economie. ªi încã un “amãnunt”, care se plaseazã
deja în miezul expunerii de azi: privatizarea ca cel mai semnificativ proces
economic al tranziþiei, reduce rolul economic al statului, dar concomitent îi
conferã acestuia funcþii noi, ºi orice confuzie de planuri, orice degajare a
guvernului de sarcina de a dirija, sub control parlamentar, întreg procesul
privatizãrii nu poate decât sã complice lucrurile.
O a treia observaþie: În ciuda unei senzaþii care poate apare la prima
vedere, cã avem da-a face cu o cumulare haoticã, neordonatã de material
faptic ºi ideatic, clasificãrile, comparaþiile ºi ordonãrile despre necesitatea
cãrora vorbea Toynbee sunt cu mult mai avansate decât am fi înclinaþi
adesea sã credem.
Este rodul muncii de zi cu zi a institutelor academice, cadrelor
universitare, fundaþiilor profilate ºi a ignora aceste rezultate ar însemna
pierderi de timp ºi de resurse.
Sã luãm problema privatizãrilor. Aici, ca ºi în multe alte domenii ale
tranziþiei, ºtiinþa nu numai cã nu se lasã atrasã pe pista facilã de a explica
totul fie prin bune sau rele intenþii, fie prin greºeli sau gãselniþe de politicã
economicã.
Nimeni nu va nega rolul nefast al greºelilor de politicã economicã, dar
pentru identificarea realelor probleme acestea nu pot fi reduse la greºeli
Mai mult, prin clasificãri ºi analize comparative s-a ajuns sã se
prognozeze comportamentul, inclusiv posibilele greºeli, atât ale factorilor
motorii ai privatizãrii, cât ºi ai adversarilor acesteia.
Centrul pentru privatizare din Washington, în lucrãri publicate în
decembrie 1988, de pildã, clasificând ºi comparând, formuleazã concluzii
extrase din experienþa a 47 de þãri, pe parcursul a trei ani, din 1985 pânã în
1988. Sunt ºi alte studii relevante sub acest aspect, inclusiv în Institutul
nostru.
ªi voi menþiona câteva concluzii care s-au degajat:
Privatizarea - în diferitele ei ipostaze - nu este nici un proces local, ci
unul universal, nici un proces recent, ci unul vechi ºi de duratã, având o
miºcare ondulatorie: se remarcã prevalenþa naþionalizãrilor din anii ‘50 ºi
‘60, apoi demarajul privatizãrii din anii ‘70, amploarea din anii ‘80 ºi etapa
decisivã din anii ‘90.
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Este deci obligatoriu sã recurgem la analizã comparatã, în timp ºi în
spaþiu.
Privatizarea este un proces continuu, care este însã constituit dintr-o
serie de tranzacþii ºi acte distincte.
De aici se naºte o contradicþie ºi o pendulare întâlnitã peste tot:
necesitatea unui plan de ansamblu, corelat în cazul nostru nu numai cu
prima etapã a tranziþiei, dar ºi cu restructurarea ºi retehnologizarea, dar ºi
demarajul cu un act semnificativ.
Cu alte cuvinte, o contradicþie obiectivã: privatizarea ar trebui sã se
facã dupã un program detaliat, pentru ca fiecare mãsurã sã se încadreze
într-un întreg - ar fi o primã cale, ºi au loc ºi privatizãri ad-hoc, ce se fac mai
rapid, dar fãrã o viziune de ansamblu - o a doua cale. Prima cale este
recomandabilã tocmai în economiile supercentralizate, cealaltã - în
economiile de piaþã avansate.
Prima cale inevitabil presupune încetineala, o duratã mare, deoarece
elaborarea programului detaliat ºi de ansamblu este o problemã de maximã
complexitate.
Cum poate fi ea evitatã? Prin elaborarea unei strategii generale care
sã creeze cadrul de ansamblu, ce urmeazã a fi detaliat în fiecare etapã,
anual, de exemplu, iar pentru început, sã se purceadã la o acþiune ad-hoc
semnificativã.
ªi mai presus de orice: comparaþiile, clasificãrile, studiile empirice au
demonstrat cã privatizarea este un proces politic care opereazã în domeniul
economic ºi nu invers, ºi aceastã constatare conþine o contradicþie
profundã: componenta politicã a privatizãrii este vitalã, dar ea are
fundamente economice, componente tehnice, determinãri financiar-bancare
ºi evident, adânci urmãri sociale.
Din cele de mai sus provin tentaþiile limitã, pe care le întâlnim oriunde
pe glob (operez cu clasificãri ºi tipologii, întocmite de Fundaþia citatã).
Care sunt acestea?
a) Tentaþia de a soluþiona întreg procesul printr-un singur act ºi b) tentaþia de a absolutiza fie dimensiunea politicã, exacerbatã de considerente
conjuncturiste legate de ciclul electoral, fie pe cea pur economicã-monetarã,
ignorând ansamblul, în speþã politicul.
Într-un asemenea plan al analizei comparate la scarã mondialã,
greºelile nu numai cã pot fi explicate, dar pot fi ºi anticipate cu oarecare
exactitate ºi deci preîntampinate. ªi, în sfârºit, o altã constatare a analizelor
comparate: orice privatizare pe scarã largã conþine în sine, inevitabil,
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pericolul ca birocraþia guvernamentalã desfiinþatã sã doar înlocuitã de o
nouã birocraþie, birocraþia privatizãrii ce îºi va promova propriile interese ºi
se va instituþionaliza.
Orice proiect de anvergurã care ignoreazã aceastã constatare va
avea un cost social greu, chiar dacã în primele etape este insesizabil.
III
Îmi voi permite acum sã mã refer la unele variante de privatizare, pe
baza conclziilor pe care eu le-am desprins din analizele minuþioase
efectuate în Institutul Naþinal de Cercetãri Economice.
Mã voi opri succesiv la urmãtoarele poziþii:
1) schiþa strategiei înfãptuirii economiei de piaþã în România, elaboratã de un guvern numeros de specialiºti ºi publicatã în mai 1990, 2) varianta
privatizãrii prin împroprietãrirea populaþiei cu întreaga avuþie a statului; 3)
varianta privatizãrii prin vânzare; 4) proiectul guvernamental al legii.
Problema privatizãrii în concepþia “Schiþei”
1) “Schiþe de strategie” conferã privatizãrii un rol hotãrâtor în restructurarea proprietãþii ºi asigurarea condiþiilor necesare pentru funcþionarea
economiei pe bas mecanismelor de piaþã. Concepþia “Schiþei” se încadreazã
în urmãtoarele coordonate fundamentale,
Pornind de la examinarea comparativã a diferitelor modalitãþi de
înfãptuire privatizãrii, “Schiþa” ajunge la concluzia cã - date fiind avantajele
fiecãreia dintre ele precum ºi dezavantajele pe care le-ar genera abordãrile
exclusiviste — este necesar aplicarea tuturor acestor modalitãþi în raport de
specificitatea diferitelor domenii (ramuri) ale economiei naþionale. Între
acestea, în mod special sunt recomandate vânzarea, în condiþiile pieþei, a
întreprinderilor de stat ca atare sau a acþiunilor acestora, dupã
transformarea lor în societãþi comerciale; concesionarea sau arendarea
unor unitãþi de stat cu posibilitatea cumpãrãrii lor ulterioare de cãtre
întreprinzãtori; încurajarea înfiinþãrii de noi firme private, atât cu dotare nouã
cât ºi prin cumpãrarea unor active disponibile din întreprinderile publice.
2) “Schiþa” s-a pronunþat pentru multilateralitate ºi în ceea ce priveºte
asigurarea capitalului necesar privatizãrii, preconizând utilizarea concomitentã (în limita disponibilitãþilor ºi obiectivelor politicii macroeconomice) a
urmãtoarelor surse: distribuirea gratuitã cãtre cetãþenii români a unor titluri
de proprietãþi asupra patrimoniului public; angajarea unei pãrþi a economiilor
populaþiei; acordarea de credite pe termen lung, în condiþii avantajoase,
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pentru cumpãrarea de acþiuni sau întreprinderi; stimularea atragerii de
capital strãin.
3) În concepþia “Schiþei”, privatizarea este un proces de mare
amploare. Þinând seama de condiþiile României, “Schiþa” a fundamentat
douã variante cu privire la limitele admisibile ale sectorului public: una
“maximalã” pentru prima fazã a tranziþiei ºi alta “minimalã” la care sã se
ajungã în urma întregului proces de privatizare.
4) Esenþial mi se pare, de asemenea, faptul cã privatizarea nu poate fi
privitã ca un scop în sine, ci - dimpotrivã - ca principalul mijloc pentru
eficientizarea economiei Aceasta impune nu numai mãsuri complexe pentru
pregãtirea efectivã a procesului de privatizare - de la evaluarea corectã a
patrimoniului pânã la formarea cadrelor manageriale - ci ºi grefarea lui pe o
strategie clarã, pe termen scurt, mediu ºi lung, integratã într-o politicã
macroeconomicã coerentã de stabilizare ºi revigorare a activitãþii
economice în România.
Mã voi referi în continuare la douã proiecte limitã ºi la proiectul
guvernamental.
Proiectul privatizãrii prin împroprietãrirea populaþiei cu întreaga avuþie
a statului
Dupã cum foarte bine ºtiþi, ca ºi în celelalte probleme fundamentale
ale tranziþiei la economia de piaþã, în România ºi în alte þãri central ºi esteuropene, s-au acumulat în domeniul privatizãrii zeci ºi zeci de variante, cu
foarte multe puncte de contact între ele, în unele cazuri pânã la identificare,
în timp ce nicãieri, practic, nu a existat încã rãgazul pentru validarea uneia
sau alteia dintre soluþiile avansate.
În aceste condiþii, o premisã indispensabilã a unei decizii, care sã
minimizeze riscul, este evaluarea ºtiinþificã a acestora, ceea ce presupune
adoptarea prealabilã a unor procedee ºi criterii.
Dintre procedee subliniez:
a) necesitatea aducerii fiecãrei variante luate în discuþie la forma ei
raþionalã, aº spune chiar idealã, eliberatã de greºeli, imperfecþiuni
etc. care capteazã de multe ori atenþia principalã în dezbateri,
pentru ca ele sã nu complice inutil clarificarea fondului;
b) necesitatea plasãrii fiecãrei variante pe fundalul analizei macroeconomice.
În acest fel, variantele analizate se despovãreazã de frãmântãri
personale, subiective, de veºminte emoþionale.
Pe de altã parte, setul de criterii ar cuprinde:
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a) minimizarea costurilor sociale ale reformei ºi
b) posibilitatea acoperirii lor într-o cât mai mare parte în chiar
procesul tranziþiei, concomitent cu producerea lor.
Rezultatele aplicãrii procedeelor de mai sus ºi a criteriilor de evaluare
comparativã sunt, dupã opinia noastrã, de maximã utilitate ºtiinþificã ºi
practicã.
Varianta privatizãrii prin împroprietãrirea populaþiei cu întreaga avuþie
a statului a generat discuþii foarte numeroase, concentrate pânã acum în
cea mai mare parte pe probleme concrete, legate de criteriile de distribuire
a TDP-urilor, de absenþa mecanismelor de piaþã, de lipsa experienþei
manageriale, de comportamentul populaþiei, esenþial diferit de cei
preconizat, de greutãþile de ordin tehnic ºi financiar, de ordin institutional
º.a.m.d.
Toate aceste dezbateri sunt absolut îndreptãþite. Ele evalueazã
aspecte actuale de naturã practicã, cãrora le pot fi aduse însã oricând
contraargumente ºi pot fi operate îmbunãtãþiri. Desigur, aceastã variantã
are câteva plusuri care o fac seducãtoare: în primul rând, creeazã imaginea
cã rezolvã un proces printr-un singur act, în al doilea rând, dã senzaþia cã
prin acest act transformã pe fiecare adult în proprietar; în sfârºit, sãrind
peste alte elemente care ar putea fi amintite, creeazã un element tehnic
specific de înfãptuire a împroprietãririi - titlurile de proprietate.
Sã trecem însã la analiza succintã a fondului acestei variante.
Repet încã o datã: înlãturãm orice proces de intenþie, orice etichetãri
care apar adesea în discuþie ºi care complicã inutil elucidarea fondului;
presupunem cã varianta este idealã ºi sub aspect tehnic, organizatoric etc.
Celelalte abstracþii merg în aceeaºi direcþie, de a socoti varianta ca fiind
ireproºabilã din punct de vedere al construcþiei sale. Care este avantajul
unei asemenea abordãri? Considerând-o ca o construcþie idealã, prin
presupunerile fãcute, în abordarea macroeconomicã ajungem sã degajãm
efectele obiective, inevitabile, care nu mai þin de dorinþã, de bunã sau rea
credinþã, ci de mecanismul general al economiei ºi în aceastã luminã apar
adevãratele probleme.
Permiteþi-mi sã vã prezint aceste concluzii.
Le voi urmãri pentru cele douã faze ale variantei analizate: faza
împroprietãririi nominale prin TDP ºi faza împroprietãririi reale.
Problemele care apar în faza împroprietãririi nominale
1. În aceastã fazã, TDP-urile nu pot fi schimbate contra bani, ceea ce
este corect, ci doar transformate în acþiuni ale societãþilor comerciale sau în
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obligaþiuni cu acordarea unei dobânzi garantate ºi pentru cumpãrarea de
active fizice.
Primele douã cãi ridicã însã o problemã care este esenþialã: TDP-urile
se distribuie la valoarea nominalã a patrimoniului supus privatizãrii. Din
motive cunoscute, acesta se compune din douã pãrþi:
a) sectorul rentabil al economiei de stat, constituit din unitãþi cu
rentabilitate pozitivã (desigur diferenþiatã pe ramuri ºi în cadrul
acestora);
b) sectorul nerentabil al economiei de stat, constituit din unitãþi cu
rentabilitate nulã sau negativã.
Delimitarea cantitativã a celor douã sectoare ar necesita o analizã
specialã, care sã þinã seama nu numai de situaþia bazei tehnice, dar ºi de
configuraþia previzibilã a sistemului de preþuri (în ce mãsurã se vor menþine
plafoane administrate, evoluþia cursului valutar, politica veniturilor etc.).
Indiferent însã de proporþii, cele douã sectoare rãmân o realitate
indiscutabilã. De aici decurg toate celelalte probleme.
2. În ceea ce priveºte sectorul nerentabil, emisiunea de obligaþiuni de
stat cu dobândã garantatã trebuie exclusã din principiu, reprezentând o
soluþie cu mult mai proastã decât celebrul mecanism al “pierderilor
planificate”. În aceste condiþii, este limpede cã TDP-urile se vor îndrepta
masiv spre sectorul rentabil, partea din TDP-uri ce s-ar putea schimba pe
active fizice din sectorul nerentabil neputând fi semnificativã.
Dacã acceptãm chiar cazul cã populaþia nu va reacþiona violent pe
plan social politic ºi va accepta sã-ºi converteascã toate TDP-urile în acþiuni
de valoare sensibil mai mica - deci ºi cu aceastã nouã abstracþie, oricum
apar probleme ºi anume problema excedentului de TDP-uri ce se formeazã
în primul sector (rentabil).
3. Întrucât se instituie interdicþia de a se utiliza TDP-uri pe piaþa
bunurilor de consum (ºi admiþându-se chiar cã aceastã interdicþie ar fi
efectivã), excedentul de TDP-uri din sectorul rentabil nu poate avea altã
destinaþie decât investiþiile. Este normal ca unitãþile economice sã se
orienteze spre achiziþionarea de echipamente de nivel tehnologic adecvat.
Ce se întâmplã chiar ºi în condiþii ideale? Presiunea asupra importurilor se
va accentua ºi ea va fi, aproape sigur, mai mare decât posibilitãþile de
obþinere a creditelor externe în aceastã situaþie, rãmâne de ales între:
a) devalorizarea drasticã a TDP-urilor disponibile prin devalorizarea
leului ºi intensificarea spiralei inflaþioniste ºi
b) menþinerea controlului preþurilor, urmând ca durata valabilitãþii
TDP-urilor sau sã fie prelungitã sau acestea pur ºi simplu sã fie
anulate. Nu este exclusã nici combinarea lui a cu b.
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În orice caz, populaþia ar trebui sã suporte, chiar din prima fazã, o
primã ºi substanþial amputare a dreptului instituit prin împroprietãrirea
nominalã.
4. Abordarea macroeconomicã ne mai relevã o concluzie: sectorul
nerentabil rãmanâne în mare mãsurã în afara procesului de privatizare
(doar o micã parte a activelor 10 sale fizice se va putea valorifica prin faza
TDP-urilor). Nu sunt decât douã evoluþii posibile. Obiectiv, nu sunt altele.
Acestea sunt urmãtoarele:
a) Lichidarea bruscã ºi totalã a acestui sector prin operaþiunea de
faliment, ale cãrei costuri sociale ar fi greu de suportat de populaþie,
eu personal cred cã ar fi chiar imposibil de suportat. Dacã s-ar adopta
aceastã soluþie, varianta respectivã s-ar dovedi, în aceastã accepþiune
a analizei macroeconomice, cea mai nemiloasã operaþiune ºoc, cu o
pauperizare de masã de proporþii greu de imaginat. Este aproape
sigur cã societatea nu va suporta acest “ºoc”. ªi atunci se va ajunge
la a doua evoluþie posibilã:
b) Menþinerea proprietãþii publice asupra acestui sector, asanarea lui de
unitãþile fãrã perspective de redresare, sprijinirea celorlalte unitãþi
pentru retehnologizare, urmând ca eventuala lor privatizare sã facã
obiectul unor decizii ulterioare.
Dar, prin aceastã soluþie, se iese din cadrul concepþiei variantei discutate. Ea este concepþia “Schiþei”. ªi în acest fel apare întrebarea: de ce ar fi
necesar un drum atât de ocolit, de costisitor ºi dureros pentru a se ajunge la
soluþia b? ªi reamintesc: nu trebuie sã se omitã cã tot timpul am exclus
orice complicaþie de ordin instituþional, organizatoric, financiar ºi comportamental, am presupus cã totul este ideal, raþional, în varianta propusã.
De ce sã nu se adopte de la început o soluþie care sã preîntâmpine
scenariul inevitabil descris mai sus? Din acest punct de vedere, soluþia
inspiratã de “Schiþã” ni se pare mai raþionalã. Desigur, proporþia de 30%
poate fi discutatã, dar ea se aflã - oricum - în interiorul limitelor ponderii
sectorului rentabil al economiei de stat. Desigur ºi aceastã variantã trebuie
sã fie integratã într-o politicã macroeconomicã suficient de coerentã singura în stare sã dimensioneze în mod fundamentat ºi amploarea ºi
gradualitatea privatizãrii, dar ea conþine riscuri mult mai reduse decât
concepþia împroprietãririi cu întreaga avuþie a statului realizatã dintr-o datã.
Sã trecem acum la a doua fazã - împroprietãrirea realã
Dupã transformarea TDP-urilor în acþiuni ºi obligaþiuni, acestea încep
sã circule normal pe piaþã, putând fi schimbate ºi pe bani. Este pe deplin
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plauzibil sã se presupunã cã pentru cea mai mare parte a posesorilor
acestora, înclinaþia pentru consum imediat rãmâne puternicã. Acest
comportament se va traduce într-o mare ofertã de acþiuni ºi obligaþiuni
contra bani lichizi, cu douã urmãri posibile:
1. O parte însemnatã a depunerilor la CEC se va transforma din
cerere potenþialã într-o cerere activã prin trecerea lor de la cumpãrãtorii de
acþiuni ºi obligaþiuni la vânzãtorii acestora (ºi care vor utiliza sumele astfel
obþinute pentru achiziþii imediate). Aceastã împrejurare face ca - în ciuda
nemodificãrii volumului total al disponibilitãþilor populaþiei - sã se accentueze
dezechilibrul pieþei ºi tendinþa de majorare a preþurilor.
2. Aºa cum s-a menþionat în numeroase studii, într-o perioadã relativ
scurtã, acþiunile ºi obligaþiunile bãneºti (numerar sau CEC) se concentreazã
în mâinile celor care, având disponibilitãþile bãneºti peste nevoile curente,
vor profita de oferta mare a titlurilor de valoare, cumpãrându-le la preþuri
derizorii.
Împroprietãrirea generalã se transformã în a doua fazã în antipodul
sãu - o pronunþatã polarizare a deþinãtorilor de capital, dar nu pe fondul unui
proces economic, ci al unuia speculativ.
Dacã ar fi consecvenþi, susþinãtorii variantei ar trebui sã spunã: sau cã
actualei împroprietãriri pe seama statului îi vor urma naþionalizãri repetate
pentru noi împroprietãriri pe principiile enunþate sau cã lozinca
împroprietãririi rãmâne o formulã goalã, în spatele cãreia se opereazã
exproprierea în masã a populaþiei în decurs de numai câþiva ani.
Nu voi trece în revistã numeroasele obiecþii concrete care s-au adus
acestei variante, din douã motive:
a) la fiecare obiecþie concretã se poate rãspunde cu încercãri de
perfecþionare în domeniul tehnic al construcþiei variantei. ªi trebuie
sã recunoaºtem cã s-au adus multe perfecþionãri în multe proiecte
iniþiale de acest gen, de o asemenea manierã încât în variantele
succesive exiºti nu pur ºi simplu diferenþe de nuanþã, ci deosebiri
radicale fundamentale încât ne putem întreba ce anume s-ar fi
întâmplat dacã s-ar fi purces la aplicarea imediatã a uneia sau
alteia din versiunile avansate anterior,
b) aºa cum am arãtat, chiar dacã am presupune cã nu are nici un fel
de hibe, cã este perfectã sub toate unghiurile, rezultatele ar fi cele
de mai sus.
Totuºi, din numeroasele obiecþii concrete, vã voi cita cu permisiunea
Dvs. una singurã, vizând aspectele cantitative. Dacã am accepta evaluãrile
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avansate ar însemna cã fiecãrui cetãþean cu drept de a fi împroprietãrit i~ar
reveni în medie cca 700 mii lei. Unei familii de 2 persoane cãreia i-ar mai
reveni în întreþinere încã o persoanã - deci cca 1,4 mil. lei. Este un capital
care, la o ratã a dobânzii de 8%, ar asigura un venit anual net de peste
110.000 lei. La aceasta ar trebui sã se adauge venitul anual din capitalul
deþinut în obligaþiuni Ar rezulta o sumã suficient de mare pentru ca
cvasitotalitatea populaþiei sã poatã trãi pe seama “venitului din capital”. Nu
cred cã e nevoie de vreun comentariu suplimentar. Dacã lucrurile ar putea
sta aºa, ar trebui într-adevãr sã gãsim explicaþia pentru care aceastã
variantã nu este aplicatã absolut nicãieri.
Trec la cel de-al doilea proiect-limitã:
Privatizarea prin vânzare
Privatizarea prin vânzare directã a patrimoniului întreprinderilor de
stat sau a acþiunilor acestora dupã transformarea lor în societãþi comerciale
prezintã, faþã de alte soluþii, unele plusuri esenþiale. Pe de o parte,
responsabilitatea agenþilor implicaþi este în acest caz maximã, ei angajânduºi propriile fonduri; ºi nu sunt necesare argumente pentru a admite cã
interesul lor în buna gestionare a unitãþilor este, de asemenea, foarte ridicat.
Pe de altã parte, aceastã formulã de privatizare poate oferi un substanþial
suport financiar politicilor macroeconomice ale statului atât în direcþia
retehnologizãrii economiei naþionale, cât ºi pentru susþinerea programelor
de protecþie socialã.
Douã sunt, însã, sursele posibile ale acestei soluþii:
a) Una o reprezintã disponibilitãþile bãneºti ale populaþiei, în numerar ºi
depuneri la CEC. Numai cã, în cazul României este vorba de o sumã
relativ modestã, circa 300 miliarde lei, din care doar o parte ar putea fi
destinatã privatizãrii; dupã unele studii, între o pãtrime ºi o cincime. În
condiþiile creºterii preþurilor ºi extinderii ºomajului, capacitatea de
economisire se restrînge foarte mult, deci nu se poate sconta - pentru
viitor - pe o amplificare a acestei surse. Totodatã, disponibilitãþile
înseºi sunt supuse unei rapide eroziuni provocate de inflaþie. A
circumscrie privatizarea exclusiv în perimetrul vînzãrii patrimoniului de
stat, cãtre întreprinzãtorii interni echivaleazã, deci, cu prelungirea
extremã a acestei acþiuni.
b) Cealaltã sursã ar putea-o constitui capitalul extern. Ea prezintã un
interes major, nu numai din punct de vedere financiar, ci ºi ca o
infuzie de tehnologie modernã - atât de necesarã pentru revitalizarea
ºi ridicarea competitivitãþii economiei româneºti. Las la o parte
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impedimentele, considerate acum ca generând rezerve la partenerii
occidentali, ºi presupun cã ele vor fi eliminate. Însã chiar la un aflux
supraestimat, de exemplu, de 500 milioane dolari pe an, s-ar obþine
un ritm de privatizare de circa 30 miliarde lei anual, oricum insuficient
faþã de actualele proporþii ale proprietãþii de stat în România.
În concluzie, deºi de departe cea mai eficientã pe plan managerial ºi
macroeconomic, privatizarea prin vânzarea patrimoniului public nu poate sã
nu fie limitatã - ºi aceasta din cauze strict obiective.
Cu privire la proiectul de lege guvernamental
Nu pot sã nu constat cã, în filozofia lui, acesta se inspirã din “Schiþã”
cu toate cã, vreau sã vã asigur, nu este nicidecum în intenþia noastrã de a
ne atribui paternitãþi, cu atit mai mult cu cât realmente este o elaborare
distinctã.
Partea cea mai solidã a proiectului este, dupã pãrerea mea,
rezumabilã în trei puncte.
Punctul 1: Instituie un cadru juridic de duratã în care, pe parcurs, vor
putea fi adoptate reglementãri în funcþie de starea generalã a economiei,
are deci, în vedere, privatizarea ca proces, dar declanºeazã totodatã ºi un
act semnificativ - transferul celor 30% în proprietatea populaþiei. Cu alte
cuvinte, ia în considerare chiar dualitatea esenþialã a privatizãrii.
Punctul 2: Proiectul evitã unilateralizãrile ºi creeazã cadrul îmbinãrii
tuturor cãilor de privatizare, inclusiv a ceea ce au raþional cele douã variante
anterior analizate. El prevede structurarea viitorului acþionarist în segmentul
acþionariatului cetãþenesc participativ, format prin transfer gratuit limitat;
segmentul acþionariatului salarial format prin facilitãþi la cumpãrarea de
acþiuni ºi acþionariatul stabil angajat în conducerea eficientã a activitãþii
economice, deschizând cãi de stimulare a privatizãrii, prin diversificarea
posibilitãþilor de acces, prin credite ºi altele.
ªi punctul 3, de altfel cel mai important: leagã organic privatizarea de
restructurare, de eficientizarea economiei naþionale.
Proiectul guvernamental este deci perfect aplicabil la scarã
macronomicã, dar tocmai de aceea, în cazul lui, capãtã sens necesitatea
observaþiilor concrete, nungi mai au rostul presupunerile fãcute în analizele
precedente conform cãrora variantele respective erau considerate
impecabile sub raport tehnic, organizatoric etc. În legãtura cu aceasta, aº
dori sã spun ca Institutul Naþional de Cercetãri Economice a fãcut la
anteproiectul guvernamental peste 80 de critici, propuneri ºi sugestii.
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ªi la forma actualã avem unele observaþii ºi propuneri care pot fi
soluþionate relativ uºor ºi lista lor o þinem la dispoziþia Comisiei
parlamentare.
Dar, dintre acestea, una este de principiu ºi asupra ei doresc sã vã
reþin atenþia. Paradoxul face ca punctul cei mai tare al legii - legarea
privatizãrii de restructurare - sã-ºi aibã sediul în capitolul IU, unde se
cantoneazã ºi punctul cel mai slab ai proiectului Despre ce este vorba?
Proiectul de lege prevede instituirea Fondului Proprietãþii de Stat
Dispunând, în calitate de acþionar, de 70% dm capitalul societãþilor
comerciale actualmente de stat, precum ºi de capacitatea de a concentra ºi
redistribui considerabile surse financiare, Fondul Proprietãþii de Stat conþine,
în germene, pericolul de a se impune ca un colos economic, ce-ºi va crea
un pcternic aparat de specialitate, capabil sã dirijeze miile de întreprinderi
componente, cu largi prerogative decizionale asupra programelor de
dezvoltare ate acestora. Tendinþa de autonomizare a acestei instituþii va fi
inevitabilã. Proprie oricãrui organism de acelaºi tip - chestiune indubitabili,
pentru agenþii economici - aceastã tendinþã va fi favorizatã de faptul cã deºi este mandatar ai statului ºi dea. acreditat cu autoritatea acestuia FPS, ca atare, nu apare sub controlul nici unui organ de stat.
Proiectul stipuleazã, este drept, cã Fondul “ia mãsuri pentru
reducerea participãrii statului ia capitalul social al societãþilor comerciale,
pânã la privatizarea completã a acestora (articolul 23, punctul a). Numai cã
acelaºi articol conferã Fondului, ca instituþie cu caracter comercial ºi
financiar, funcþii eminamente economice, pentru “creºterea eficienþei
societãþilor comerciale”, “restructurarea, reabilitarea ºi maximizarea
profiturilor societãþilor comerciale”, lichidarea celor nerentabile ta vederea
eliminãrii activitãþilor generatoare de pierderi”. Este clar cã între cele douã
ºiruri de prevederi apare o contradicþie, cãci un organism constituit sub
imperiul profitabilitãþii nu va acþiona în contrasensul acestui obiectiv, prin
restrângerea progresivã a timpului sãu de activitate, pânã la autodizolvare.
Sã presupunem ca posibil cazul, cel mai fericit, când absolut toþi
membrii Consiliului de Administraþie ºi în absolut toate situaþiile acþioneazã
cu competenþã în spiritul legii, adicã pentru accelerarea procesului de
privatizare ºi de afirmare a mecanismelor concurenþiale de piaþã; dar ºi în
aceastã ipotezã, idealã, nu putem omite una din concluziile fundamentale
ale ºtiinþei, ºi anume aceea ca între comportamentul organelor de
conducere ale unei instituþii ºi comportamentul telmostructurii pe care se
sprijinã apar inevitabil neconcordanþe, uneori flagrante, prevaiînd, de regulã,
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ultimuL Iar acesta se conformeazã propriei sale logici - nu de autoatrofiere
progresivã, ci, dimpotrivã, de autoconsolidare ºi autoextindere.
Este, desigur, lãudabilã intenþia proiectului de lege de a conexa cele
douã procese esenþiale ale tranziþiei - restructurarea ºi privatizarea - între
ele existând realmente o indestructibilã legãturã. Înfãptuirea acestui
deziderat trebuie însã sã evite cu desãvârºire instituirea unor conglomerate
cu tendinþe monopoliste.
Soluþia concretã iese din sfera analizei ºtiinþifice propriu-zise, ea se
plaseazã în aceea a opþiunilor politice; ºi, dupã pãrerea mea, odatã
conºtientizatã aceastã ameninþare, de altfel previzibilã aºa cum am încercat
sã sugerez încã în prima parte a expunerii, ca birocraþia guvernamentalã sã
renascã sub forma birocraþiei privatizãrii, poate fi preîntâmpinatã chiar prin
corpul prevederilor întâi, astfel încât organele puterii de stat sã fie
permanent ºi pe deplin angajate atât în politica privatizãrii, cât ºi a restructurãrii economiei naþionale, mai ales în condiþiile unei crize economice de
proporþii.
Sunt convins cã, pe baza proiectului discutat, România va putea cât
de curând sã dispunã de o lege a privatizãrii care se înscrie în logica
prezentului ºi a viitorului; edificãrii economiei de piaþã.
Doamnelor ºi Domnilor Parlamentari,
Desigur, oricare lege, prin ea însãºi, nu rezolvã nici o problemã
fundamentalã a economiei, dacã nu este integratã într-o politicã
macroeconomicã suficient de coerentã, care sã permitã ºi dimensionarea,
fundamentatã a amploarei ºi gradualitãþii privatizãrii.
Aceastã dimensiune depãºeºte cadrul expunerii de astãzi ºi voi
reaminti numai cã în preocupãrile actuale ale Institutului se numãrã
elaborarea, într-o largã conlucrare naþionalã, a unei strategii de ansamblu a
perioadei urmãtoare.
Mã folosesc de acest prilej pentru a adresa tuturor persoanelor ºi
Instituþiilor interesate de a-ºi aduce contribuþia la lucrãrile ºi dezbaterile
iniþiate de institutul nostru, în vederea trecerii de la “Schiþa de strategie” pe
care am citat-o la strategia propriu-zisã.
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CUVÂNT DE DESCHIDERE
acad. Mihai DRÃGÃNESCU,
preºedintele Academiei Române
Printre cele mai frumoase noþiuni, de importanþã nu numai ideaticã, ci
ºi practicã, este aceea de calitate a vieþii, apãrutã la încruciºarea gândirii
economice ºi sociologice, cu influenþe ale ºtiinþei politice, teoriei culturii,
filozofiei ºi ale unui corp de concepte generale asupra tehnologiei. Aceastã
noþiune ivitã în a doua jumãtate a secolului XX, în þara noastrã dupã anul
1970, a cunoscut multe puncte de vedere, dezbateri, definiþii ºi nimeni nu-i
neagã valoarea. Ea are un mare avantaj: ea nu se referã la un anumit regim
politic, ci reprezintã un deziderat uman ºi social general cãtre a cãrui
împlinire se poate tinde pe cãi neideologice, mai curînd pragmatice.
Conþinutul noþiunii poate avea un spaþiu cu un numãr mai mare sau
mai mic de coordonate, unele cuantificabile, altele calitative, restrângerea
sau extinderea acestui spaþiu depinzând, este adevãrat, de variaþi factori,
inclusiv politici. Preferãm, însã, fãrã îndoialã, ca spaþiul acestei noþiuni sã
þinã seama cu prioritate de considerente socioumane, ºtiinþifice ºi filozofice.
În anul 1974, împreunã cu Stelian Beldescu, când începuse
dezbaterea acestei noþiuni la noi, consideram câteva componente principale
ale calitãþii vieþii: nivelul de trai ecologic, varietatea vieþii ºi calitatea relaþiilor
umane. Au apãrut apoi multe lucrãri ºi contribuþii interesante ale
economiºtilor ºi sociologilor români, iar toate acestea au pregãtit terenul
pentru înfiinþarea, dupã Revoluþia din decembrie 1989, a Institutului de
Cercetare a Calitãþii Vieþii.
Sã fie oare calitatea vieþii noþiunea ºtiinþificã corespunzãtoare, dar
evaluabilã a binelui filozofic, ultima fiind o noþiune mai nouã dar care
preocupã omenirea cel puþin de la Platon încoace? În orice caz, calitatea
vieþii poate fi o componentã esenþialã a binelui, un mod ºtiinþific de a-l
evalua, fãrã pretenþia de a epuiza complet noþiunea de bine. Dar apropierea
între aceste noþiuni mi se pare justificatã, este adevãrat pânã la acel
moment ºi acel domeniu al fasciculului traiectoriilor posibile ale istoriei
omenirii în care aceasta va trebui sã facã faþã, în totalitatea ei, unor cerinþe
tendenþial-existenþiale de o noutate poate greu de imaginat astãzi.
Iniþiativa Institutului Naþional de Cercetãri Economice de a reuni un
grup de personalitãþi de prestigiu ale vieþii noastre ºtiinþifice, din diferite
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domenii, alãturi de coordonatori de programe din Institutul de Cercetare a
Calitãþii Vieþii, pentru a dezbate problemele cercetãrii calitãþii vieþii, oferã cu
siguranþã un moment de referinþã pe care îl considerãm de importanþã
deosebitã.
Declar deschisã sesiunea ºtiinþificã “Gândire ºi practicã în cercetarea
calitãþii vieþii”, mulþumindu-vã pentru invitaþia de a expune în faþa
dumneavoastrã câteva gînduri, dar mai “ales pentru posibilitatea pe care o
am de a afla ce se petrece nou în gândirea despre spaþiul fascinant al
acestei noþiuni.

CALITATEA VIEÞII – PERSPECTIVE
MONDIALE ªI ROMÂNEªTI
prof. dr. Cãtãlin ZAMFIR
Se pare cã existã o anumitã ciclicitate în procesele social-economice
ºi în aspiraþiile colective care se împletesc strâns cu acestea.
Calitatea vieþii s-a cristalizat ca o tematicã filozoficã ºi ºtiinþificã în anii
60 într-un context particular. Societatea occidentalã atinsese un vârf de
dezvoltare economicã. Continuarea acestei creºteri pãrea a fi
neproblematicã. Problematice erau însã efectele sociale, capacitatea
societãþii de a rezolva complexele probleme umane. Colectivitatea pãrea a fi
identificat un mod eficace de a produce abundenþa, dar nu era capabilã a
realiza fericirea. În acest context apare conceptul de calitate a vieþii ºi
problematica asociatã acestuia.
Spre deosebirea de fericire – un concept care referea la starea
subiectivã ºi la cãile individuale de atingere a ei – conceptul de calitate a
vieþii de la început a avut o orientare socialã ºi activã: calitatea condiþiilor
sociale de viaþã ºi strategiile colective de realizare a acestora.
Tematica calitãþii vieþii astfel constituitã ºi care continuã ºi în prezent
se înscrie pe urmãtoarele mari aliniamente:
a) Constituirea unui sistem complex de indicatori ai calitãþii vieþii. Deja
în anii 60 s-a produs o trecere de la setul de indicatori strict economici la o
gamã mai largã de indicatori care sã caracterizeze viaþa colectivitãþii –
indicatorii sociali. Pe la începutul anilor 70 s-au fãcut eforturi intense de
dezvoltare mai departe a indicatorilor pe care colectivitatea îi utilizeazã –
spre indicatorii calitãþii vieþii. Aceºti indicatori preiau indicatorii economici ºi
sociali, îi reinterpreteazã ºi chiar remodeleazã, în aºa fel încât sã fie
semnificativi pentru estimarea calitãþii vieþii. Alþi indicatori specifici sunt
adãugaþi, ca de exemplu indicatorii subiectivi ai calitãþii vieþii: indicatori de
calitate perceputã a vieþii; indicatori de satisfacþie cu viaþa; de
optimism/pesimism; de alienare.
Noul set de indicatori a fost imaginat cu intenþia precisã de a oferi o
bazã cantitativã de orientare ºi evaluare a activitãþilor colective în vederea
îmbunãtãþirii calitãþii vieþii.
b) Identificarea efectelor negative ale proceselor sociale caracteristice
societãþii contemporane asupra calitãþii vieþii. Se dezvoltã aici un nou tip de
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criticã a societãþii foarte diferitã de alte criticii, ca de exemplu cea de tip
marxist. Ea este o criticã de tip umanist, întinzându-se pe un larg registru:
de la analizele filozofo-teoretice abstracte, pânã la analize empirice ºi
pragmatice, încercând sã mobilizeze instrumentajul variatelor ºtiinþe –
ecologie, sociologie, pshologie. Ambiþia este extrem de ridicatã: sã ofere nu
set ultim de criterii de evaluare a stãrii socetãþii – criterii umane – care sã
depãºeascã evaluarea exclusiv economicã, care este o evaluare sectorialã,
iar nu globalã: Efortul este orientat spre oferirea unei formulãri operaþionale
a acestor criterii.
Este o tentativã ce poate fi consideratã intrarea într-o nouã fazã
istoricã: operaþionalizarea idealurilor ca precondiþie a transformãrii lor din
deziderate abstracte în obiective pragmatice ale acþiunii.
c) Elaborarea unui program reformist de schimbare socialã. Spre
deosebire de ideologiile revoluþionare, ideologiile calitãþii vieþii promoveazã
o strategie de perfecþionare a organizãrii existente, implementând
mecanisme de orientare a sistemelor existente spre realizarea obiectivului
creºterii calitãþii vieþii. Douã mari aliniamente sunt cuprinse în aceastã
strategie: 1) implementarea în sistemul economic existent a orientãrii
globale spre creºtere a calitãþii vieþii; 2) promovarea de activitãþi specifice
orientate spre acest obiectiv.
În acest context se pot înscrie programe în premierã istoricã, plasate
în sfere ºi la niveluri diferite ale societãþii: de la promovarea unui tip nou de
responsabilitate a întreprinderilor pentru calitatea vieþii de muncã ºi
umanizare a muncii salariaþilor, pentru calitatea vieþii colectivitãþii în care
funcþioneazã, pânã la proiectarea unor noi stiluri de viaþã capabile sã ofere
o viaþã de calitate. Umanizarea mediului natural, urban, socio-cultural ºi
interpersonal devine obiect al unor programe speciale a cãror tehnologie
este în curs de elaborare.
d) În vecinãtatea preocupãrilor pentru calitatea vieþii ºi în strânsã
legãturã cu acestea s-a dezvoltat problematica politicii sociale. Pornind de
la urgenþa contracarãrii unor procese sociale distructive induse de
dezvoltarea economicã, pe de o parte, de la disponibilitãþile economice
pentru programe sociale în rapidã multiplicare, pe de altã parte, în anii ‘60,
în þãrile dezvoltate literalmente a explodat o orientare socialã activã a
colectivitãþii subsumatã ideii de welfare, de stat al bunãstãrii. Orientarea
curativã (adevãratei cruciade împotriva sãrãciei, criminalitãþii, marginalizãrii
ºi izolãrii, prejudecãþilor ºi intoleranþelor de tot felul) se împleteºte cu
orientarea constructivã (promovarea unui mediu uman de calitate).
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Aº putea spune în rezumat cã ideia de calitate a vieþii a fost axul
ideologiei perfecþionãrii societãþii moderne ajunse într-un înalt stadium de
eficienþã economicã ºi tehnologicã.
A doua parte a anilor 1970 ºi în mod special anii 1980 au reprezentat
o schimbare majorã de opticã. Mai multe evenimente noi trebuie luate în
considerare. Primul: datoritã unui complex de factori externi, dar ºi interni,
atenþia s-a deplasat din nou asupra mecanismelor economice. Competiþia
economicã tot mai durã a fãcut ca întreþinerea performanþelor sistemului
economic la un nivel acceptabil sã devinã problematicã. Revenirea în forþã a
liberalismului, filozofia sa durã referitoare la competiþie ca motivator ultimo
ºi desigur eficace a dus la o reorientare majorã. Al doilea: programele
ambiþioase de luptã împotriva consecinþelor negative ale economiei de piaþã
ori de creºtere a calitãþii vieþii s-au dovedit a avea o anumitã dozã de
naivitate, amestecatã cu utopie. Pe de o parte, costul lor a intrat într-un
ciclu, al escaladãrii rapide. Statul a devenit un mare consummator de
resurse economice, depãºind posibilitãþile oferite de economie. Abundenþa
resurselor oferite de economie a început sã fie epuizatã. Statul bunãstãrii a
început sã se apropie de faliment. Pe de altã parte, eficacitatea programelor
sociale ambiþioase s-a dovedit a fi cu mult sub aºteptãri. Problemele sociale
ale societãþilor bogate nu au fost diminuate, ci adesea chiar s-au amplificat.
Punerea în practicã a diferitelor programe sociale s-a dovedit a fi mult mai
dificilã decât pãrea iniþial. Uneori, prin efectele lor perverse chiar aceste
programe au dus la cronicizarea problemei care urma a fi tratatã, dacã nu
chiar la amplificarea ei. Sindromul dependenþei este poate ilustra cea mai
clarã. Dorinþa de a ajuta pe cei în nevoie, care nu pot sã-ºi asigure prin
propriul lor efort satisfacerea nevoilor a dus, desigur, la îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã a acestor categorii de persoane, dar totodatã ºi la
consolidarea dependenþei lor de ajutorul social. În loc sã-i scoatã din starea
de imposibilitate de a-ºi asigura singuri mijloacele de existenþã, ei au fost
indirect încurajaþi sã rãmânã indefinit într-o asemenea stare. Managementul
politicilor sociale s-a dovedit a fi precar, eficienþa lor globalã, cu totul
insatisfãcãtoare. Este o perioadã nu numai de restricþii bugetare, iar nu de
expansiune, ca în anii ‘60; dar ºi de analizã criticã a abordãrilor practicate.
Buna intenþie ºi scopurile nobile s-au dovedit a fi cu totul insuficiente, în
aceastã perioadã, calitatea vieþii a devenit una dintre temele standard ale
ºtiinþelor sociale, dar fãrã aura ºi speranþele excesive puse în ea în perioada
anterioarã.
Dacã programele ambiþioase cu alurã globalã ale perioadei de aur au
dispãrut, activitãþile practice orientate spre creºterea calitãþii vieþii ºi spre
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soluþionarea variatelor probkaie sociale ºi umane ale societãþii actuale nu au
fost stopate, ci dimpotrivã, au crescut în amploare.
Suntem încã în aceastã fazã. Este dificil de ºtiut dacã urmãtoarea
fazã a ipoteticului ciclu va urma imediat sau peste mai mulþi ani Acumularea
de experienþã în activitãþile practice noneconomice, orientate spre
asigurarea ºi creºterea bunãstãrii colectivitãþii este Insã un proces extrem
de rapid. Literatura ºtiinþificã actualã, nu întîmplãtor, este plinã mai mult de
analize critice ale diverselor abordãri, dedt de lansarea de ambiþioase
programe. Este poate semnificativ cã în ultimii ani, în SUA, s-a dezvoltat
rapid o nouã abordare: teoria organizaþiilor non- profit Managementul
eficient al organizaþiilor care nu sunt orientate spre profit ºi care, deci, nu
sunt reglate de profitul obþinut, devine o variabilã crucialã a dezvoltãrii
sociale.
Tematica calitãþii vieþii anilor ‘60 nu a fost doar un vis frumos, un
protect de dezvoltare socialã, utopic, în multe privinþe, ci mai mult o direcþie
generalã de acþiune, pe care. societatea actualã s-a angajat cu fermitate.
România în faza de tranziþie pune, în ceea ce priveºte calitatea vieþii,
ca teorie ºi ca practicã, o serie de probleme particulare. Deºi a trecut puþin
peste un an de la Revoluþie, am parcurs cu toþii un proces de maturizare
intelectualã, profesionalã ºi moralã extrem de rapidã. Am traversat etape
esenþiale.
A fost în primul rând faza entuziasmului, a exaltãrii revoluþionare.
Primele sãp-tãmîni de dupã Revoluþie au fost dominate de ideologia
“oamenilor de bine”. Bucuria victoriei era prelungitã de ideea unui consens
constructiv profund. Revoluþia nu a fost fãcutã impotriva unei pãrþi a
societãþii, ci împotriva unui sistem pe care mai mult istoria l-a introdus ºi
menþinut ºi care nu mai pãrea a fi susþinut de nici o forþã socialã
semnificativã. Toþi “oamenii de bine” trebuiau acum sã-ºi dea mîna ºi sã
acþioneze pentru reconstrucþia din temelii a întregii societãþi Un sentiment
reconfortant al solidaritãþii colective a fost una dintre dominantele iniþiale, pe
care nici teroarea de neînþeles a “teroriºtilor” ºi nici primele experienþe
amare ale ineficacitãþii instituþiilor care trebuiau sã-i facã faþã nu au putut sã
o contracareze. A fost momentul în care, în câreva minþi entuziaste, s-a
plãmãdit ideea Institutului de Cercetare a Calitãþii Vieþii ªi a fost pusã rapid
în practicã, ca una dintre cele mai superbe idei postrevoluþionare care
înmãnunchea în ea speranþe dintre cele mai pure. Fondul ideologic al
acestui proiect ar putea, cred, fi rezumat astfel: ceea ce urmeazã a construi
nu este o simplã societate bazatã pe piaþa liberã ºi democraþie, ci o
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societate umanã, sensibilã la nevoile individuale ºi colective ale oamenilor,
orientatã în mod sistematic, intenþionat spre acestea. Cercetarea în
domeniul calitãþii vieþii urma sã fie un ghid în acest sens. Perioada de
reconstrucþie ºi de tranziþie, implicînd inevitabil imense costuri, trebuie sã fie
continuu asistatã ºi orientatã spre amortizarea efectelor umane negative ºi
diminuarea acestor costuri. “Visul era o tranziþie la un nou tip de economie,
cu menþinerea standardului de viaþã. O tranziþie umanã deci.
A doua fazã a Revoluþiei noastre a repetat, într-un anumit fel, istoria.
Ne aºteptam cu toþii ca drumul sã fie greu. Sã avem multe dificultãþi Dar un
singur lucru era sigur, un larg consens în ceea ce priveºte direcþia generalã
de urmat, care urma sã ofere suportul colaborãrii întregii colectivitãþi. O
asemenea aºteptare s-a confirmat doar pe jumãtate. Dacã analizãm bine
lucrurile, dincolo de diversitatea de opinii, consensul easts. Surpriza însã
este cã, pe acest consens de fond, nu s-a clãdit un consens manifest,
exprimat într-o largã colaborare a tuturor forþelor. Surpriza, deci, greu de
explicat, a fost tocmai acest paradox: mergem cu toþii în aceeaºi direcþie,
dar smtera roºi de suspiciuni, frustrãri, ambiþii partizane, generatoare de
tensiuni artificiale. Am fost prinºi în cercul vicios al erodãrii colaborãrii de
cãtre neîncredere ºi suspiciune. La aceasta s-a adãugat separaþia
intereselor sectoriale, cu graba satisfacerii lor imediate, de unde tensiuni
suplimentare. Sã mai adãugãm ºi lipsa de competenþã într-un asemenea
proces de tranziþie, pe care istoria nu 1-a mai experimentat
Aceastã stare neaºteptatã a creat un paradox ºi la nivelul calitãþii vieþii
Din punct de vedere real situaþia colectivitãþii noastre s-a îmbunãtãþit enorm.
Colectivitatea ºi fiecare membru al ei a dispus de o cantitate semnificativ
mai mare de resurse financiare. Cantitatea de produse oferite pe piaþã a
fost incomparabil mai mare, la un nivel calitativ clar superior faþã de anii
precedenþi. Societatea noastrã, chiar dacã nu este o democraþie perfectã,
din punctul de vedere al libertãþilor fundamentale, a devenit o democraþie
efectivã, deosebindu-se radical de structurile dictatoriale ale trecutului
Din punct de vedere real, deci, au existat toate premisele ca anul
1990 sã prezinte un nivel semnificativ mai ridicat al calitãþii viep faþã de
1989. Nu este însã dar cã aºa s-au ºi întâmplat lucrurile. Procesele
supraadãugate despre care am vorbit mai înainte -- suspiciunea,
neîncrederea, lupta partizanã, presiunea pentru satisfacerea intereselor
sectoriale ºi particulare, tensiunile generate de procesul de reaºezare - au
afectat substanþial negativ sentimentul de deplinãtate ºi de progres în
bunãstare. A devenit foarte clar cã mecanismele calitãþii vieþii sunt mai
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Complexe decîtni le-am imaginat ºi cã exprimã, într-un mod ce urmeazã sã1 înþelegem mai bine, mecanismele neaºteptate ale istoriei înseºi
Suntem în faþa unei noi rãscruci a scurtei noastre istorii ne vom proba
a fi capabili sã înþelegem ºi sã învãþãm, din aceastã uriaºã experienþã
acumulatã într-un rãstimp scurt, sã oprim procesele de declin economic ºi
de dezorganizare administrativã ºi sa clãdim, în situaþia dificilã în care ne
aflãm, consensul atft de necesar sau vom continua cãderea pânã când
înseºi mecanismele dure ale realitãþii ne vor forþa, acolo jos, sã ne
comportãm înþelept Suntem aici în faþa unei mari provocãri
Institutul nostru poate ocupa o poziþie-cheie în procesul de construcþie
a unei noi societãþi româneºti Am zis “poate” pentru cã nu este deloc
obligatoriu sã se ºi întlmple aºa ceva. Aceasta depinde de capacitatea
noastrã.
în opinia mea, existã câteva planuri pe care activitatea institutului ar
trebui sã se concentreze pentru ca aportul nostru social sã fie maxim.
Primul plan este definit de cuplul protecþie socialã - calitatea vieþii Protecþia
socialã reprezintã funcþia defensiv-reparatorie. Într-o societate modernã
existã persoane ºi grupãri sociale care au nevoie de protecþia colectivitãþii,
de asistenþã socialã. O asemenea funcþie eliminã discrepanþele intolerabile,
aduce la un nivel de viaþã demn persoanele ºi grupurile aflate în diScuitate.
Ideea de calitate a vieþii este activ-coiistnictiva. Ea indicã direcþiile de
acþiune sistematicã a colectivitãþii spre îmbunãtãþirea condiþiilor globale de
viaþã.
Un al doilea plan se referã la orientarea temporalã: scurt/lung termen.
Trebuie sã rãspundem simultan la douã întrebãri Prima: “care sunt
structurile/strategiile protecþiei sociale ºi ale creºterii calitãþii vieþii specifice
societãþii pe care vrem sã o creãm ºi pe care trebuie sã le promovãm încã
de acum?”. A doua: “cum sã acþionãm pentru protecþia socialã ºi creºterea
calitãþii vieþii în perioada de tranziþie?”. Tranziþia ºi perioada posttranziþionalã prezintã probleme ºi modalitãþi de acþiune relativ distincte.
Al treilea plan: orientarea societãþii. Mitul unei societãþi care se
regleazã spontan este depãºit Studiile de calitate a vieþii pot contribui la
ghidarea ºi evaluarea întregului proces social.

PROBLEMA CALITÃÞII VIEÞII ÎN MODELAREA
MACROECONOMICÃ
acad. Emilian DOBRESCU
Institutul Naþional de Cercetãri Economice a iniþiat studii pregãtitoare
pentru elaborarea, împreunã cu organismele de sintezã interesate, unor
modele de prognozã a economiei româneºti, structurate pe mecanismele de
piaþã ºi sistemul conturilor naþionale. Sunt în curs de derulare acþiuni de
documentare externã, au avut loc mai multe dezbateri cu privire la
concepþia lucrãrii care - dupã definitivare-va fi supusã spre examinare ºi
Consiliului nostru ºtiinþific
1. În acest cadru, problema calitãþii vieþii ne preocupã în mod special.
Dintre cele douã direcþii de cercetare ce s-au detaºat în sociologia
modernã-cea integratoare (la nivel conceptual) ºi cea analiticã (la nivel de
indicatori parþiali)-modelarea macroeconomicã este legatã mai direct de
ultima, fãrã ca aceasta sã presupunã, însã, o subestimare a primei, care
constituie suportul epistemologic necesar oricãrei investigaþii de acest gen.
Literatura de specialitate ºi metod ologiile utilizate pe plan naþional
sau internaþional au avansat, pentru caracterizarea calitãþii vieþii, mai multe
sisteme de indicatori, diferenþiate în raport de criteriile de selecþie avute în
vedere, precum ºi de palierul de dezagregare la care s-au oprit în pofida
acestei diversitãþi, se degajã totuºi o trãsãturã comunã, anume aceea cã,
într-o formã sau alta, toate iau în considerare nevoile umane. Se reduce sau
nu calitatea vieþii la gradul de acoperire a nevoilor - este o chestiune ce se
mai poate discuta. Dar cã între ele existã o profundã conexiune-aceasta
pare a nu suscita îndoieli, chiar dacã nu s-a elucidat încã pe deplin natura
acestei legãturi, nefiind exclusã, dupã pãrerea mea, nici eventualitatea ca
ea sã fie reþinutã pur ºi simplu ca axiomã.
Exprimarea calitãþii vieþii ca funcþie de mãsurã a satisfacerii nevoilor
umane ridicã cel puþin douã probleme de ordin principial: care este cercul
de referinþã al nevoilor ºi dacã este admisibilã agregarea (fund vorba de
sinteza mai multor indicatori parþiali).
1.1. Ca schimburi ale omului cu mediul ambiant, nevoile configureazã
multidimensionala lui determinate fiziologicã ºi socioculturalã. Din punctul
de vedere al conþinutului, nevoile sunt substanþial-energetice ºi
informaþionale, diferenþã foarte importantã în plan dinamic, deoarece
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primele se caracterizeazã printr-o relativã stabilitate, iar celelalte printr-o
permanentã expansiune, fãrã limite acum previzibile. În mod nemijlocit,
perceptibil, nevoile apar însã ca dorinþe subiective, conþinutul lor cãpãtând
astfel o mare diversitate de forme concrete. Unele reflectã schimburi ce
condiþioneazã în mod real existenþa omului - acestea fiind nevoile naturale.
Spre deosebire de ele, apar numeroase nevoi artificiale care, la rândul lor,
pot fi neutre (când, fãrã a corespunde unui conþinut obiectiv, nu provoacã,
prin satisfacere, stãri de boalã) sau maladive (când sunt însoþite de astfel
de consecinþe). Sunt multe temeiuri (deºi chestiunea se cere încã
aprofundatã) pentru a afirma cã, pânã în prezent, discordanþa - pe
ansamblul societãþii - dintre conþinutul ºi formele nevoilor, deºi nu în mod
liniar ºi continuu, totuºi s-a accentuat. Cea mai apropiatã de spiritul general
ce caracterizeazã literatura de profil ar fi - dupã pãrerea mea circumscrierea funcþiei calitãþii vieþii la sistemul nevoilor naturale, desigur de
ambele genuri ºi în structura ierarhizatã proprie societãþii moderne.
Problema se pune în termeni diferiþi în cazul abordãrii economice,
pentru care importantã este totalitatea nevoilor ce formeazã cererea
potenþialã ºi în care se includ nu numai nevoile naturale, ci ºi cele artificiale.
Apare ºi o altã deosebire. Nevoilor le corespund în mod direct anumiþi
factori de satisfacþie (satisfactori). Abordarea economicã opereazã cu un
concept mai restrâns, acela de bunuri, cuprinzând numai factorii de
satisfacþie ºi de producþie (obiecte, servicii sau informaþii disponibile), în
legãturã cu care se formeazã o categorie fundamentalã a relaþiilor sociale proprietatea.
Considerentele de mai sus conduc la concluzia cã, în cadrul funcþiei
calitãþii vieþii, se delimiteazã în mod inerent o componentã economicã. Spre
deosebire de prima, funcþia componentei economice are ca variabile
gradele de satisfacere a nevoilor numai cu bunuri ºi, totodatã, nu exclude
nevoile artificiale din conþinutul sãu.
1.2. Între cele douã funcþii existã ºi o altã diferenþã semnificativã,
legatã de agregare, în aceastã problemã, în cazul funcþiei calitãþii vieþii s-au
formulat ambele poziþii extreme. De exemplu, Schiþa de indicatori ai calitãþii
vieþii, elaboratã de Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii (1990), respinge o
astfel de ipotezã, calificând inacceptabile “substituirile, înlocuirile (prin
compensaþie) sau alte operaþii reducþioniste” (p. 13). Dimpotrivã, studiul
UNESCO, Applicability of indicators of socio-economic change for
development planning, defineºte “level of living index” ca o funcþie în care
diverºi indicatori parþiali se însumeazã prin ponderare cu anumiþi coeficienþi
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de importanþã (p. 23). Chiar dacã admitem agregarea, este clar cã în cazul
funcþiei calitãþii vieþii ea presupune o abordare normativã (fiind vorba doar
de nevoile considerate naturale) ºi, în plus, o evaluare nemonetarã.
Spre deosebire de aceasta, metoda economicã de agregare nu
implicã deocamdatã normativismul ºi - cu toate cã este posibilã prin mai
multe forme de mãsurare - se efectueazã preponderent în expresie
bãneascã. Pe aceastã linie s-a înscris teoria preferinþelor economice, cu
binecunoscutele sale curbe ºi hipersuprafeþe de indiferenþã.
1.3. Este deci plauzibil sã admitem douã funcþii - una a calitãþii vieþii,
în ansamblu, ºi alta doar a componentei sale economice - esenþialmente
diferite, cu toate cã între mulþimile de variabile de care depind se formeazã
o largã plajã de suprapunere. Variaþiile lor sunt de multe ori concordante,
dar pot fi ºi de sens contrar. Natura corelaþiei dintre aceste douã funcþii nu
este întru totul lãmuritã. Explicarea ei ºtiinþificã legitimeazã pe deplin
cercetãrile interdisdplinare din domeniul calitãþii vieþii, care - sunt convins vor opera noi deschideri în câmpul vizual al ºtiinþelor sociale, inclusiv ºi poate în mod special - în cel al economiei.
2. Modelarea macroeconomicã nu poate acoperi, desigur, decât
componenta economicã a calitãþii vieþii ºi aceasta în maniera sa specificã.
În acest sens, lucrãrile începute în cadrul Institutului Naþional de Cercetãri
Economice þintesc mai multe obiective, dintre care citez cu titlu ilustrativ:
evaluarea proceselor demografice; determinarea unui set de funcþii ale
cererii care sã reflecte adecvat sistemul istoriceºte format al nevoilor umane
(atât substanþial-energetice, cât ºi informaþionale); parametrizarea, pentru
aceleaºi grupe, a raportului dintre cerere ºi ofertã, precum ºi a consumurilor
finale corespunzãtoare; estimarea volumului ocupãrii forþei de muncã, a
nivelului ºi structurii socioprofesionale a ºomajului; formarea veniturilor
primare ºi derivate, cu evidenþierea separatã a celor destinate protecþiei
sociale; starea ºi evoluþia mediului ambiant; tipologia socialã din punctul de
vedere al proprietãþii, ipostaza omului ca subiect al acesteia, având multiple
semnificaþii ºi pe planul calitãþii vieþii. Ne preocupã, desigur, ºi formularea
explicitã a unei funcþii a componentei economice a calitãþii vieþii, dar nu s-au
conturat încã soluþii demne de a fi supuse actualei reuniuni.
În construcþia sistemului de indicatori, caracterul puternic agregat al
modelelor macroeconomice vine în contradicþie cu cerinþa surprinderii
problematicii diferenþiate ce se pune la nivel sociogrupal. De aceea, în
lucrãrile ce se desfãºoarã la Institutul Naþional de Cercetãri Economice, se
preconizeazã ca blocul social inclus în modelul macroeconomic sã fie
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completat cu o serie de submodele, mai detaliate, pe acele probleme care
se impun în perioada urmãtoare ca prioritare pentru programele de protecþie
socialã din þara noastrã.
Se pune ºi o altã problemã. La nivelul indicatorilor parþiali se
opereazã cu mãrimi din domeniul atât al fluxurilor economice, cât ºi al unor
categorii de stocuri, soluþie în principiu corectã, dacã þinem seama de
varietatea modalitãþilor de satisfacere a nevoilor umane. La nivelul
indicatorilor de sintezã, se apeleazã, de regulã, numai la fluxurile
reprezentate de produsul naþional brut sau venitul naþional, deºi rolul avuþiei
naþionale - acumulatã, dar ºi ca resurse naturale ºi stoc de pregãtire a
populaþiei - este covârºitor în determinarea standardului de viaþã. Aceastã
asimetrie ar putea fi depãºitã prin introducerea unui indicator mai
cuprinzãtor, reunind avuþia naþionalã de la începutul perioadei ºi produsul
naþional brut pe intervalul considerat (evident, toate mãrimile în preþuri
actualizate); el s-ar putea numi potenþialul economic integral. În acest caz,
adiþionarea unui flux cu un stoc este motivatã de interacþiunea organicã
dintre ele în acoperirea nevoilor societãþii nu numai în segmentul temporal
analizat, ci ºi pe termen mediu ºi lung.
3. Aceastã interacþiune se grefeazã, bineînþeles, pe atât de spinoasa
problemã a utilizãrii finale a produsului naþional, amplu discutatã în teoria
economicã. Cea mai incitantã s-a dovedit întrebarea dacã existã ºi, în
aceastã eventualitate, dacã se poate defini un nivel dezirabil al acumulãrii.
Numeroase doctrine au rãspuns afirmativ, chiar dacã au pornit de la criterii
diferite de optimizare: ocuparea forþei de muncã, aplatizarea fluctuaþiilor
ciclice ale economiei armonizarea intereselor contradictorii ale generaþiilor
coexistente, atingerea anumitor standarde de trai sau niveluri de dezvoltare.
Explicaþia rezidã în faptul cã, în fiecare perioadã istoricã, procesul
investiþional este supus nu numai unor condiþionãri tehnico-materiale, ci ºi
unor determinaþii psihosociale. Modelele de echilibru intersectorial au pus în
evidenþã îndeosebi prima categorie de factori, iar pentru cea de-a doua,
keynesismul ºi alte teorii axate pe problematica funcþiei consumului sunt
concludente.
Datoritã acestui complex de împrejurãri, între eficienþa acumulãrii ºi
mãrimea ratei sale se formeazã o dependenþã semnificativã. Cazul când
eficienþa iniþial creºte pentru ca, dupã un anumit nivel al ratei, sã se înscrie
pe o curbã descendentã, este tipic pentru etapele de mutaþii structurale în
economie; în astfel de situaþii, ratele prea mici limiteazã posibilitãþile de
valorificare a potenþelor inovãrii tehnologice, în vreme ce, dacã sunt prea
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mari, ele antreneazã resurse de calitate tot mai slabã, genereazã
dezechilibre intersectoriale ºi vin în conflict cu funcþia consumului, fiind
inevitabil însoþite de o diminuare a eficienþei procesului investiþional.
Formalizarea econometricã a acestei dependenþe permite
determinarea, pentru fiecare perioadã, a douã limite ale ratei acumulãrii.
Rata înaltã, raþional dimensionatã, a acumulãrii desemneazã tocmai acel
nivel în comparaþie cu care orice depãºire este dezavantajoasã atât pe
termen mediu ºi scurt, cât ºi pe termen lung. Pe de altã parte, existã ºi un
nivel minim al acestei rate, sub care dezvoltarea economicã nu mai poate
asigura nici mãcar menþinerea standardului de viaþã realizat.
Ambele niveluri nu se pot stabili apriori, ele depinzmd de factorii
tehnico-materiali ºi psihosociali care condiþioneazã utilizarea finalã a
produsului naþional, modificându-se o datã cu modificarea acestor factori.
De o oarecare regularitate tendenþialã se poate vorbi doar în plan istoric
general, constând dintr-o ridicare a limitei superioare a ratei acumulãrii în
faza ascensionalã a macrociclului economic, urmatã de o coborâre în faza
lui de stabilizare relativã ºi de stagnare. Este de semnalat ºi o altã evoluþie
interesantã, de ordin structural: raportul dintre partea obiectualã ºi cea
informaþionalã se schimbã în favoarea ultimei, ceea ce se poate considera
drept una dintre cele mai pregnante expresii ale revoluþiei tehnico-ºtiinþifice
contemporane în sfera acumulãrii.
4. Revenind la funcþia componentei economice a calitãþii vieþii, ar mai
fi de menþionat ºi dificila problemã a disparitãþilor sociogrupale. Se cunoaºte
cã A.C. Pigou a formulat destul de clar ipoteza cã “bunãstarea economicã
depinde în mãsurã importantã de 1) mãrimea dividentului (venitului - n.n.)
naþional ºi 2) modul repartizãrii lui între membrii societãþii” (The economics
of wellfare, Moskva Progress, 1985, p. 191). Literatura sociologicã a reluat
frecvent aceastã idee. Multiple replici au stârnit, de asemenea, sugestiile lui
S. Kuznets referitoare la corelaþia dintre stadiul dezvoltãrii economice ºi gradul de echitate al distribuþiei veniturilor (UNESCO, Applicability..., p. 15-16).
A include - într-o eventualã funcþie a componentei economice a
calitãþii vieþii - o variabilã distinctã a stratificãrii sociogrupale nu pare posibil,
cel puþin în actuala etapã, o astfel de soluþie neavând încã suficientã
fundamentare ºtiinþificã; ea nu este îndeajuns pregãtitã nici din punct de
vedere informaþional. Deocamdatã este de preferat determinarea - paralel
cu mãrimile medii - a structurilor pe care acestea le sintetizeazã. Modelul
macroeconomic devine, desigur, mai complicat, însã relevanþa lui nu este
alteratã ca în cazul când s-ar opera doar cu indicatori globali ai disparitãþilor
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sociogrupale fãrã semnificaþie clarã ºi cu un caracter convenþional
pronunþat. Aceastã opþiune metodologicã impune însã rezolvarea multor
probleme adiacente cum sunt definirea minimului de trai, a pragului sãrãciei,
a limitelor de demarcaþie sociogrupalã ºi altele.
În încheiere, þin sã subliniez modul angajant în care Institutul de
Cercetare a Calitãþii Vieþii s-a implicat în lucrãrile de modelare macroeconomicã - atât cele de ansamblu, cât ºi în elaborarea blocului special consacrat
problemelor sociale.

DEMOGRAFIA ªI CALITATEA VIEÞII
prof. dr. Vladimir TREBICI
Tributarã opticii sale cantitativiste, demografia a ajuns, în mod cu totul
paradoxal, destul de târziu la noþiunea de calitate. Sã fim însã bine înþeleºi
Din momentul în care s-a pus problema calitãþii vieþii ºi s-a ajuns la
indicatori sociali s-au propus fãrã ezitare ca indici ai calitãþii vieþii doi indici
demografici: rata de mortalitate infantilã ºi speranþa de viaþa ia naºtere. În
acest mod a procedat echipa, la începutul anilor 1960, condusã de
Raymond Bauer în acea lucrare care marcheazã un început, Social
indicators, unde cei doi indici au fost reþinuþi în primul rând.
În acelaºi mod a procedat ºi Jacques Delors, în cartea atât de
binecunoscutã astãzi, Les indicateurs sociaux, în care, printre cei patruzeci
de indici figureazã pe primul loc mortalitatea infantilã ºi speranþa de viaþã,
nu numai la naºtere, ci ºi la alte vârste. Nici sociologii scandinavi nu
procedeazã altfel, în modelul lor cunoscut astãzi ca model scandinav,
acordând aceeaºi prioritate indicilor amintiþi. Chiar dacã între timp Johann
Galtung a propus pentru mãsurarea calitãþii vieþii un nou indice, acela al
“nivelului bucuriei”, totuºi în studiile pe care le cunoaºtem, pânã la cele mai
recente modele, teorii ºi studii ONU, figureazã în mod invariabil indicii pe
care i-am mai amintit pentru marea lor putere de a caracteriza sintetic
calitatea unui numãr de factori sociali economici, educaþionali ºi, în ultimii
ani, psihologici.
Cum a ajuns totuºi demografia sã se intereseze de calitate în propriul
sãu domeniu de cercetare, cu alte cuvinte, despre calitatea populaþiei,
calitatea fenomenelor ºi tendinþelor demografice? A trebuit sã se instaleze
un proces care a cuprins mai întâi populaþia þãrilor dezvoltate, apoi ºi
populaþia þãrilor în curs de dezvoltare. Mã refer la îmbãtrânirea demograficã
a populaþiei care a adus problema calitãþii în centrul atenþiei demografiei.
Vârsta s-a dovedit a fi variabila cea mai puternicã de care depinde
calitatea, ea fiind la rândul ei expresia atotputernicului Cronos. O modificare
a structurii pe vârste este prin excelenþã o schimbare calitativã, iar un nou
raport între generaþii, aºa cum se constatã la noi în ultimii ani - ºi el funcþie
de vârstã - anunþã schimbãri de calitate, prin impactul pe care îl are asupra
variabilelor sociale, politice, culturale ºi psihologice: o populaþie tânãrã, pe
de o parte, o populaþie bãtrânã sau îmbãtrânitã, pe de altã parte. Cum
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spunea marele Sauvy (care ne-a pãrãsit anul trecut la vârsta de 92 de ani
fãrã o zi, un mare prieten al nostru): “Oamenii bãtrâni, locuind în case
bãtrâneºti ºi rumegând gânduri ºi idei bãtrâne”.
Îmbãtrâneºte populaþia în ansamblul ei, toatã populaþia þãrilor
dezvoltate, dar ºi a þãrii noastre, îmbãtrânesc diferitele subpopulaþii,
îmbãtrâneºte satul, îmbãtrâneºte þãrãnimea, îmbãtrânesc corpurile sociale
ºi profesionale. Cu ce consecinþe?
Urmãrind însã instalarea îmbãtrânirii demografice, atenþia
demografilor a fost deturnatã - cel puþin în þara noastrã - de alte fenomene ºi
tendinþe. Târziu am început sã ne dãm seama cã mortalitatea infantilã în
România a început sã creascã în ciuda tuturor legilor care guverneazã
acest fenomen. De asemenea, cu întârziere, am început sã ne dãm seama
cã speranþa de viaþã la naºtere ºi la altã vârstã a început sã scadã. Nici
astãzi nu am aj uns la o duratã medie de viaþã de 70 de ani, deºi de cel
puþin 15 ani ni se tot anunþã cã am atins acest prag. Cât priveºte
mortalitatea infantilã, datele pe anii 1989 ºi 1990 ne aratã un nivel incredibil:
aproape 27 de decese sub un an la 1.000 de nãscuþi vii, aceasta în
condiþiile în care, pe glob, se înregistreazã valori de 5 la mie (Suedia,
Japonia ºi alte þãri). S-a ajuns astfel sã se ia în considerare calitatea vieþii în
dubla ei opticã caracteristicã demografiei: în optica ciclului de viaþã familialã
ºi a ciclului de viaþã individualã.
Dacã am recurge la o observare longitudinalã - procedeu generalizat
astãzi în demografie - ºi am urmãri secvenþele ciclului de viaþã individualã,
ar trebui sã vorbim despre calitatea produsului de concepþie, a nounãscuþilor, domeniu în care distinºii noºtri medici ginecologi ºi pediatri ne-au
adus ºi ne aduc atâtea informaþii, apoi calitatea adolescentului, a adultului, a
bãtrânului, calitatea sãnãtãþii, calitatea stocului de învãþãmânt.
În cealaltã opticã, a ciclului de viaþã familialã, trebuie sã începem cu
calitatea cãsãtoriei, a principalelor secvenþe din acest ciclu, încheind cu
secvenþa atât de impresionantã pe care sociologii ºi demografii o numesc
secvenþa “cuibului gol”.
Fac o micã parantezã. Mã bucur cã la aceastã manifestare ºtiinþificã
este prezent ºi domnul profesor dr. Constantin Bãlãceanu-Stolnici, directorul
general al Institutului de Geriatrie ºi Gerontologie, care are o comunicare cu
un subiect de o actualitate extraordinarã, “Calitatea vieþii populaþiei
vârstnice”. Dar cum aceastã calitate, indiferent cum este ea vãzutã - în
optica individualã sau a ciclului de viaþã familialã - este intim legatã de
calitatea diverselor sisteme existente în societate, cu care sistemul
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demografic relativ autonom se intersecteazã, problema trebuie în mod obligatoriu extinsã la interdependenþele cu celelalte sisteme: cu sistemul sanitar
cel puþin, cu sistemul educaþional, sistemul habitatului, sistemul economic
care este cel mai cuprinzãtor ºi, în ultimii ani, cu sistemul ecologic.
Prin urmare, aceastã problemã a calitãþii în demografie nu poate fi
înþeleasã decât în aceastã deschidere spre celelalte sisteme, cu luarea în
considerare a ceea ce s-a produs în România, în ultimii ani. Or, dacã îmi
este permisã folosirea unei expresii ca “proces entropic”, trebuie sã vorbim
despre un proces care a redus, a diminuat calitatea întregului corp
demografic. Nu este deci întâmplãtor faptul cã, în faþa dimensiunii tragice nu evit sã folosesc acest cuvânt - a fenomenului, în ultimul an sau mai
curând dupã Revoluþie, se vorbeºte tot mai des despre genocid, nu
genocidul manifest, ci genocidul cu întârziere, fiindcã datoritã inerþiei demografice vor trece mulþi ani ºi vom simþi efectele acestui proces. Folosim,de
asemenea, expresia genogenism - un demograf francez a creat acest
termen pentru situaþia caracteristicã a României - ºi l-a definit ca obligare a
femeilor de a naºte, de a aduce pe lume copii împotriva dorinþei lor.
Mai recent, distinsul gerontolog român, doctorul Constantin Bogdan, a
pus în circulaþie expresia de gerontocid, iar un inginer silvic a lansat
expresia de ecocid. De aceea, când abordãm problema calitãþii vieþii, încerc
o uºoarã strângere de inimã, fiindcã fenomenele ºi tendinþele populaþiei
noastre sunt involutive, entropice ºi suntem obligaþi sã Ie evaluãm în special
în perspectivã, fiindcã la ele se adaugã lipsa de resurse materiale,
financiare etc. În acest domeniu, evocat foarte succint, este vorba de a lua
în considerare consecinþele care se pot manifesta încã multã vreme.
Cât despre îmbãtrânirea demograficã, procesul la noi se produce cu o
vitezã extraordinarã. În urmã cu 50 de ani aveam o populaþie tânãrã, acum
suntem o populaþie îmbãtrânitã ºi cu mari distorsiuni în piramida vârstelor,
dezechilibre între generaþii ºi aceasta, graþie valurilor generaþiilor care au
apãrut sub impulsul mãsurilor de politicã demograficã de tristã amintire.
Prin urmare, aceasta caracterizeazã tematica calitãþii în demografie în
momentul istoric pe care îl parcurgem. Se va întreba oricine ºi în mod
absolut justificat: dar, în demografia internaþionalã, nu au existat ºi nu existã
asemenea preocupãri? Rãspunsul este deconcertant De zeci de ani,
mortalitatea infantilã era înscrisã într-o tendinþã de scãdere ºi demografii nu
ºi-ar fi putut imagina - în ciuda diferenþelor regionale evidente - cã, în
evoluþia acestui fenomen care asculta de o lege, sã se producã schimbãri
aºa cum s-au produs la noi.
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În ceea ce priveºte speranþa de viaþã la naºtere, toate modelele - am
în vedere, în special, modelele ONU - arãtau o creºtere sistematicã,
ascultând de aceeaºi lege nescrisã a creºterii sistematice a duratei medii de
viaþã ca urmare a scãderii mortalitãþii.
Singurul lucru nou care a intervenit ºi care a schimbat mult
reprezentãrile au fost dezechilibrele ecologice ºi, din 1972, când a avut loc
Conferinþa mondialã asupra mediului înconjurãtor la Stockholm, problema
este urmãritã cu un arsenal metodologic foarte impresionant, fiindcã
continuã sã se manifeste ºi dimensiunea fenomenului ca atare ºi diversele
sale consecinþe.
Aº vrea, pentru informarea dumneavoastrã, sã vã mai dau câteva
elemente informative în legãturã cu schimbarea hãrþii tematice a
demografiei. Este, sã spunem aºa, aproape o obligaþie pentru mine fiindcã
foarte recent am participat la ONU, la Comisia de populaþie care la fiecare
sesiune a ei face ºi un inventar al realizãrilor ºtiinþifice, metodologice. Or,
este foarte interesant cum a evoluat aceastã hartã tematicã ºi voi lua ca
punct de plecare anul 1954 când ONU a organizat prima Conferinþã
mondialã a populaþiei, care de fapt era o conferinþã a specialiºtilor. În 1965,
la Belgrad, a avut loc cea de a doua Conferinþã mondialã ºi aceasta a fost a
oamenilor de ºtiinþã începând cu demografi, medici, antropologi ºi
terminând cu politologi. De abia în 1974, la Bucureºti, ONU a organizat
prima Conferinþã mondialã cu caracter guvernamental.
Deºi s-a spus cu oarecare ironie pânã acum cã oamenii de ºtiinþã au
discutat, au dezbãtut, în perioada aceasta, explozia demograficã,
comunitatea mondialã la nivel guvernamental a fost nevoitã sã ia mãsuri în
legãturã cu problemele majore ale omenirii. În felul acesta, la Conferinþa
mondialã de la Bucureºti au participat peste 130 de state membre ONU, iar
deviza sub care s-a desfãºurat întreaga Conferinþã a fost: “Populaþie ºi
dezvoltare”. A fost pentru prima datã când s-a realizat aceastã “cãsãtorie”
între populaþie ºi dezvoltare ºi de atunci încoace problemele populaþiei, ale
tendinþelor demografice, sunt permanent plasate sub aceastã sintagmã. S-a
luat atunci hotãrârea ca tot la 10 ani sã aibã loc o Conferinþã mondialã. În
1984, deci a doua Conferinþã mondialã de acest gen a avut loc în Mexic, cu
o denumire uºor modificatã, dar care parcã aratã o pierdere de interes ºi
anume, nu mai era Conferinþa mondialã a populaþiei, ci Conferinþa
internaþionalã despre populaþie, dar la acelaºi nivel guvernamental.
În sfârºit, la recenta Sesiune a Comisiei de populaþie ONU, dându-se
urmare unei hotãrâri a ECOSOC-ului, s-a hotãrât ca în anul 1994 sã aibã
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Ioc cea de a treia manifestare de acest gen care se va numi “Conferinþa
internaþionalã despre populaþie”.
Închei aceastã expunere, informându-vã despre câteva lucruri:
documentele care au început sã fie pregãtite la nivelul ONU, care vor fi
continuate de ºase reuniuni de experþi ºi dezbãtute la ºase reuniuni
regionale ale comisiilor economice regionale ONU vor aborda problemele
care vor constitui ordinea de zi a acestei Conferinþe internaþionale în care
este foarte important de semnalat optica în care sunt puse problemele
acestea ale populaþiei.
Desigur, vor fi examinate ºi problemele fertilitãþii, mortalitãþii, structurii
pe vârste ºi aºa mai departe, dupã schema clasicã pe care o reþine orice
consfãtuire ºtiinþificã internaþionalã, dar de data aceasta se atrage atenþia în
mod cu totul special în raportul secretarului general ONU, ca toatã
comunitatea demograficã contemporanã sã examineze în mod cu totul
particular problema populaþiei vârstnice. Aceastã problemã s-a discutat ºi la
amintita sesiune, punctul fiind reþinut ºi pentru viitoarea conferinþã
internaþionalã. Problema populaþiei este în legãturã organicã cu mediul
înconjurãtor, cu resursele, dar în acelaºi timp ºi cu sãrãcia, fiindcã sãrãcia
este o realitate pe care o cunosc, din pãcate, miliarde de oameni din þãrile
în curs de dezvoltare; ea este ºi rãmâne o problemã fundamentalã a lumii
contemporane. Dar ceea ce este foarte important este cã la sesiunea
Comisiei de populaþie a ONU, dar ºi în viitoarea conferinþã internaþionalã, sa cerut ca printre problemele fundamentale sã figureze ºi problema femeii. I
se acordã o atenþie colosalã deci. ªi misiunea ONU care ne-a vizitat þara, ºi
a fost ºi la Comisia de demografie a Academiei Române, a subliniat aceastã
problemã a femeilor, a statutului ei, cu toate implicaþiile sale pentru
demografie.
Îmi exprim bucuria de a participa la a doua sesiune pe care Institutul
Naþional de Cercetãri Economice, Institutul pentru Cercetarea Calitãþii Vieþii
o organizeazã, ceea ce este de bun augur ºi justificã speranþele noastre.
Sper ca în viitor Comisia de demografie sã poatã colabora cu
Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii ºi sã putem aborda problemele care
au fost enunþate în comunicare. Dupã pãrerea mea, atunci când vorbim de
calitatea vieþii suntem obligaþi sã ne întoarcem în primul rând la aceastã
grilã demograficã care ne dã cea mai bunã mãsurã.

OBIECTIVE ªI REZULTATE ALE ACTIVITÃÞII
ªTIINÞIFICE A INSTITUTULUI DE CERCETARE
A CALITAÞII VIEÞII
dr. Ioan MÃRGINEAN
Înfiinþarea Institutului de Cercetare a Calitãþii Vieþii, devenitã posibilã
dupã Revoluþie, în primele zile ale anului 1990, a constituit o iniþiativã dintre
cele mai inspirate. Ea este rodul unei preocupãri generoase ºi totodatã
deosebit de semnificative, pentru acele zile, ca ºi pentru astãzi, ale cãrei
merite revin, în primul rând, Secþiei de Economie, ªtiinþe Juridice ºi
Sociologie a Academiei Române ºi Institutului Naþional de Cercetãri
Economice. În acest fel cercetãrile privind calitatea vieþii, direcþie majorã în
studiile din domeniul ºtiinþelor sociale, beneficiazã ºi în România de statut
academic, pe mãsura importanþei lor în societatea contemporanã.
Faptului respectiv, deosebit de relevant prin el însuºi, îi asociem
introducerea cursurilor de calitatea vieþii în învãþãmîntul superior, precum ºi
crearea unei specializãri distincte în programele de doctorat. Obþinem astfel
o imagine dãtãtoare de speranþã în legãturã cu pregãtirea specialiºtilor în
domeniul calitãþii vieþii ºi cu evoluþia cercetãrilor de profil în þara noastrã, mai
ales cã, deºi încã timid, beneficiem ºi de o anumitã asistenþã externã prin
burse ºi donaþii de carte, iar în viitor vom extinde colaborãrile cu institute din
alte þãri. Menþionãm acestea pentru cã trebuie sã preîntâmpinãm
amatorismul, care nu face altceva decât sã compromitã orice idee, oricât de
bunã ar fi ea.
Debutul activitãþii în noul institut l-a constituit preocuparea pentru
conturarea unui program de cercetare ºtiinþificã în domeniul calitãþii vieþii
care sã corespundã în cât mai mare mãsurã exigenþelor. În acest demers,
nu lipsit de dificultãþi, mai ales de ordin material, nu s-a pornit totuºi de la
zero. Este bine sã menþionãm aici faptul, cunoscut de altfel, cã ºi în
România, cercetãtori de prestigiu au desfãºurat studii importante privind
calitatea vieþii, numai cã rezultatele acestor studii, atâtea câte au fost ºi
atâtea câte s-au putut aduce la cunoºtinþã, au fost sistematic ignorate de
cãtre cei ce aveau obligaþia sã þinã cont de ele ºi pentru cã aceste rezultate
relevau precaritatea tot mai accentuatã a condiþiilor de trai ale populaþiei, sã
întreprindã acþiuni care sã conducã la stagnarea declinului din ultimul
deceniu ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în România.
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Impulsul pentru cercetãrile referitoare la calitatea vieþii a pornit, în
urmã cu trei decenii, din þãrile cete mai dezvoltate ale lumii în legãturã cu
interesul pentru cunoaºterea modului cum trãiesc oamenii, semnificaþia vieþii
lor ºi crearea unor condiþii care sã permitã o viaþã cât mai bunã ºi posibilitãþi
de afirmare socialã, culturalã, profesionalã, politicã pentru toþi cetãþenii.
Aceste aspecte erau continuate, de exemplu, în Programul “GREAT
SOCIETY” lansat de Administraþia Johnson în anul 1964.
S-a constatat cã abundenþa materialã din cadrul societãþii nu rezolvã
automat problemele de viaþã ale multor oameni, cã existã indivizi ºi grupuri
defavorizate, cã dezvoltarea de tip industrial are ºi multe consecinþe
negative. Cu atât mai mult s-au pus ºi se pun probleme în legãturã cu viaþa
oamenilor în þãrile mai puþin dezvoltate. În fapt, odatã lansate, cercetãrile
privind calitatea vieþii s-au rãspândit rapid în întreaga lume. Nu se poate
spune cã, în prezent, ele ar fi caracteristice numai societãþilor dezvoltate
sau numai societãþilor sãrace, în efortul de a gãsi remediul pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale populaþiei. Se evidenþiazã tot mai
pregnant faptul cã domeniul calitãþii vieþii este atât o stare care ar urma sã
fie mãsuratã, cunoscutã, cât ºi un obiectiv de atins, cel puþin în unele
domenii, ceea ce conduce la îmbinarea cercetãrii cu programele de politicã
socialã în toate societãþile, cu diferenþele care se impun în funcþie de natura
problemelor existente. De aici nu rezultã faptul cã întreaga cercetare asupra
calitãþii vieþii ar fi subordonatã obiectivelor de politicã socialã. De altfel,
unele componente ale acestui domeniu vizeazã persoana, stãrile subiective,
relaþiile de grup etc., care nu au tangenþã cu ceea ce intrã în sfera de
preocupãri a politicilor ºi protecþiei sociale. Apoi este foarte important ca
cercetãrile sã beneficieze de sprijinul material necesar, dar sã fie
independente în raport cu structurile puterii ºi partidele politice, pentru a
putea fi obiective, ºtiinþifice.
În România, calitatea vieþii populaþiei se situeazã la un nivel foarte
scãzut, mai ales dacã se face comparaþia cu þãrile europene dezvoltate
ocupând, în fapt, unul din ultimele locuri în aceastã privinþã, înregistrânduse o deteriorare chiar ºi faþã de nivelul atins la sfârºitul deceniului trecut
Precaritatea condiþiilor de viaþã este deosebit de accentuatã pentru anumite
categorii de populaþie ce se selecteazã din rândul bãtrânilor, handicapaþilor,
copiilor abandonaþi, familiilor tinere, cele numeroase sau monoparentale.
Simpla cercetare, oricât de riguroasã ar fi ea, nu poate rezolva problemele
existente. Numai în mãsura în care se va reuºi punerea în practicã a unor
programe eficiente ne putem aºtepta la îmbunãtãþiri. Ele nu vor fi totuºi
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foarte semnificative înainte de parcurgerea perioadei de tranziþie ºi
obþinerea unei dezvoltãri economice care sã permitã rezolvãri de amploare.
În prezent, problema se pune mai ales în legãturã cu asigurarea protecþiei
sociale pentru toate categoriile de populaþie, în vederea diminuãrii efectelor
negative ale tranziþiei Ia economia de piaþã, pentru stoparea declinului
nivelului de trai.
Începând sã-ºi onoreze statutul academic prin cercetãri
fundamentale, institutul nostru îºi propune sã contribuie la cunoaºterea
adecvatã a domeniului calitãþii vieþii ºi sã se pronunþe în cunoºtinþã de
cauzã asupra problemelor existente în societatea româneascã, sã participe
la identificarea soluþiilor optime de rezolvare a acestora. Cu mijloacele
modeste ale începutului (nu facem acum ºi aici un inventar al problemelor
deosebite cu care ne confruntãm în ceea ce priveºte asigurarea condiþiilor
optime de activitate, cu atât mai mult cu cât ele sunt cunoscute) am cãutat
sã ne implicãm încã din primul an de existenþã, prin cercetãrile efectuate, ca
ºi prin participarea noastrã, la elaborarea unor programe ale Reformei, la
identificarea modalitãþilor de realizare a protecþiei sociale, la cristalizarea
legislaþiei cu conþinut social.
Având în vedere faptul cã domeniul calitãþii vieþii se constituie ca o
realitate distinctã a socialului, o problemã, în sens generic, cu o structurã
multidimensionalã, am conceput cercetarea acesteia dintr-o perspectivã
interdisciplinarã, în care diferitele elemente componente sunt subordonate
întregului, în sensul cã sunt analizate din punctul de vedere al semnificaþiei
lor pentru constituirea acestui întreg.
Într-o tentativã de definire cât mai cuprinzãtoare, subsumãm
domeniului calitãþii vieþii: ansamblul condiþiilor în care trãiesc oamenii, cum
ar fi cele fizice, economice, sociale, culturale, politice, de sãnãtate etc.;
natura ºi conþinutul activitãþilor sociale; caracteristicile relaþiilor ºi proceselor
sociale; bunurile ºi serviciile la care are acces populaþia; modelele de
consum adoptate; modul ºi stilul de viaþã; evaluarea gradului în care
împrejurãrile ºi rezultatele corespund aºteptãrilor oamenilor, percepþia ºi
stãrile subiective de satisfacþie/insatisfacþie, fericire, frustrare etc. În acest
stadiu, încã nefinalizat, al demersului teoretico-metodologic, am specificat
un numãr de 21 dimensiuni ale calitãþii vieþii: procesele vitale ale populaþiei,
mediul natural, aºezãrile umane, locuinþa, mediul social, familia, persoana,
ocuparea, viaþa de muncã, resursele pentru nivelul de trai, veniturile,
consumul, serviciile pentru populaþie, gospodãria, învãþãmântul, asistenþa
sanitarã, cultura, asigurãrile ºi asistenþa socialã, timpul liber, mediul politic,
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instituþiile de stat ºi ordinea publicã. Fiecãrei dimensiuni i-a fost asociat un
numãr restrâns de indicatori, pentru a fi cu adevãrat operaþional ºi relativ
uºor de acoperit cu date, luându-se în considerare proprietãþile de
interºanjabilitate ºi de cumulativitate. A rezultat un set de 100 indicatori pe
care îi considerãm relevanþi; unii dintre ei sunt de naturã obiectivã, alþii
reprezintã percepþii ale stãrilor obiective, alþii sunt indicatori de satisfacþie.
Sursele de acoperire cu date sunt evidenþele statistice sau provin din
cercetãrile institutului.
O caracteristicã importantã a calitãþii vieþii o constituie faptul cã
dimensiunile sale sunt puternic individualizate, au independenþã localã
(autonomie). Datoritã acestui fapt, cercetarea trebuie sã fie cât mai
cuprinzãtoare; nu pot fi ignorate anumite dimensiuni, dupã cum valorile
înalte ale unora nu pot suplini neajunsurile dintr-un alt domeniu, astfel cã va
rezulta o valoare medie. În acord cu cunoscuta expresie popularã “banii nu
aduc fericirea”, ei nu pot suplini nici lipsa virtuþilor participative ale mediului
politic, de exemplu, sau orice altã componentã, dar, evident, o pot influenþa,
iar acest lucru este valabil pentru relaþiile dintre toate elementele ce
alcãtuiesc întregul desemnat prin calitatea vieþii populaþiei.
Un grup de economiºti, sociologi, politologi, psihologi, matematicieni,
programatori, istorici, ajutaþi de asistenþi sociali, statisticieni, documentariºti,
operatori de teren ºi maºini de calcul s-au angajat în efectuarea de studii
asupra calitãþii vieþii, urmãrindu-se constituirea unei perspective specifice de
cercetare. Ne propunem ca, anual, sã realizãm o cercetare pe eºantion
naþional, reprezentativ pentru caracterizarea vieþii populaþiei României. De
altfel, activitatea de cercetare este structuratã pe 5 programe care sunt:
diagnoza calitãþii vieþii, politicile sociale, nivelul de trai, mod ºi stiluri de
viaþã, serviciile sociale. În anul 1990 s-au finalizat 10 teme de cercetare,
pentru alte 5 teme s-au elaborat studii parþiale, au fost efectuate ºi înaintate
8 studii Comisiei guvernamentale însãrcinate cu elaborarea programului de
tranziþie la economia de piaþã, ministerelor, altor organisme de decizie
implicate în realizarea reformei. Un numãr însemnat de cercetãtori au fãcut
parte din colective de lucru pe probleme economice ºi sociale, constituite Ia
nivel central sau departamental.
Rezultatele cercetãrilor au fost valorificate prin publicaþiile CIDE buletinele sãptãmânale, colecþiile Studii ºi cercetãri economice sau Caiete
de studii (peste 30 materiale), prezenþe notabile în reviste de specialitate
cum ar fi Tribuna economicã, Sociologia româneascã (alte 30 de apariþii). O
realizare pe care o considerãm a avea semnificaþie deosebitã este apariþia
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revistei institutului intitulatã Calitatea vieþii. De asemenea, am organizat
prima sesiune ºtiinþificã anualã (cu circa 70 comunicãri), ocazie în care neam bucurat de sprijinul conducerii Academiei Române, a Institutului Naþional
de Cercetãri Economice, urmând sã publicãm un volum cuprinzând comunicãrile de la aceastã sesiune. Se aflã în stadiu de finalizare un alt volum,
Dimensiunea socialã a tranziþiei, din seria iniþiatã de INCE pe tema reformei.
Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii a demarat ºi relaþiile de
colaborare cu institute ºi alte organisme cu preocupãri în domeniul nostru
de activitate, constând în schimburi de publicaþii, relaþii de cooperare,
inclusiv prin desfãºurarea de cercetãri comune, obþinerea unor burse pentru
cercetãtorii noºtri, vizite de schimb de experienþã etc.
Pentru anul 1991 ne propunem sã continuãm ceea ce am început, sã
fie perioada în care sã atingem nivelul de competenþã necesar pentru a ne
onora cât mai bine statutul conferit. Temele de cercetare se referã la:
calitatea vieþii în perioada de tranziþie; obiective ºi instrumente de realizare
a politicii sociale; structura, distribuþia ºi dinamica veniturilor; strategii de
combatere a sãrãciei; nevoi, consum ºi aspiraþii de consum; calitatea
serviciilor sociale; grupuri sociale defavorizate ºi politici pentru asistenþa lor
socialã; semnificaþia mediului politic pentru calitatea vieþii; probleme ale
modelãrii econometrice a calitãþii vieþii; procese sociale patologice; conflicte
sociale; calitatea vieþii de muncã; stiluri ºi moduri de viaþã alternative; timp
fiber.
Comunicãrile colegilor din institut vor evidenþia, diferenþiat pe
programe, preocupãri ºi probleme cãrora dorim sã le gãsim rãspunsuri cât
mai pertinente, cât mai bine fundamentate ºtiinþific.
În calitatea pe care o am în institut doresc sã mulþumesc tuturor
acelora care au manifestat interes faþã de activitatea noastrã, dând curs
invitaþiei de a participa la aceastã sesiune tematicã. Vom cãuta sã
desprindem cât mai multe elemente care sã conducã la perfecþionarea
activitãþii în Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii.

TENDINÞE ªI ORIENTÃRI ÎN INVESTIGAREA
BUNÃSTÃRII POPULAÞIEI ªI AVUÞIEI NAÞIONALE
dr. Lucian TURDEANU, dr. Vasile V. DUMITRESCU
Bunãstarea populaþiei reprezentatã prin nivelul de trai este determinatã
direct de dezvoltarea economicã, de creºterea continuã a avuþiei naþionale.
Preocupãrile unor economiºti ºi statisticieni din ultima perioadã de
timp se axeazã tot mai mult pe cercetarea bunãstãrii populaþiei ºi a
problemelor ridicate de ea în ceea ce priveºte inegalitatea veniturilor ºi
averii precum ºi a mãsurãrii stãrii de pauperitate Pentru a mãsura proporþia
populaþiei sub nivelul minim de trai s-au ales scãri de echivalenþã.
În legãturã cu aceste probleme au apãrut în strãinãtate mai multe
studii în reviste de specialitate. Astfel, revista The Review of Income and
Wealth, care apare trimestrial la New York, a publicat în ultimul deceniu
asemenea studii.
Unele studii iau în calcul venitul gospodãriei fãcând ajustãri în raport
cu acele caracteristici care afecteazã trebuinþele ºi variazã cu mãrimea ºi
compoziþia familiei.
Alte studii þin seama ºi de contribuþia bunurilor la bunãstarea
economicã. Se mai þine seama ºi de ajutoarele date de serviciile sociale,
sanitare, de educaþie etc. prin gratuitatea lor.
În prima categorie se situeazã articolul publicat în nr. 2, iunie 1988, al
revistei amintite, intitulat “Scãri de echivalenþã, bunãstare, inegalitate ºi
stare de pauperitate”, în care sunt stabilite scãrile de echivalenþã pentru 10
þãri care folosesc datele de bazã ale “Studiului venitului” din Luxemburg.
Microdatele referitoare la venitul gospodãriei au fost culese din anchetele
celor 10 þãri industriale, ca de exemplu, Ancheta curentã a populaþiei din
1979 din SUA.
În lucrare sunt prezentate peste 30 de scãri de echivalenþã
caracterizate prin elasticitatea lor în raport cu mãrimea familiei. Se stabilesc
linii de mãsurare a pauperitãþii pentru a alege scara de echivalenþã potrivitã.
Pe lângã cele circa 30 de pagini, articolul1 are în anexa revistei douã
discuri cuprinzând publicaþia electronicã a datelor statistice suplimentare,
1

Buhman, Brigitte; Rainwater, Lee; Schmaus, Guenther; Smeeding, Timothy M.,
“Equivalence Scales, Well-Being, Inequality and Poverty: Sensitivity Estimates Across
Ten Countries Using the Luxembourg Income Study (LIS) Database”, în The Review of
Income and Wealth, No. 2, June 1988, New York, p. 115-142.
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þinând seama de distribuirea venitului pe diferitele tipuri de familie ºi pe
vârsta capului de familie.
Alþi autori considerã cã sursele economice care trebuie luate în calcul
pentru stabilirea bunãstãrii cuprind nu numai veniturile, ci ºi alte elemente,
ca, de exemplu, averea, diferitele ajutoare etc.
În aceastã categorie se situeazã articolul publicat în nr. 3, septembrie
1990, al revistei amintite, cu titlul “Stadiul de bunãstare ºi de pauperitate în
Finlanda ºi Suedia între 1960 ºi 1980”, în care autorii1 spun cã ar fi
irezonabil sã ignorãm importanþa contribuþiei bunurilor la bunãstarea
economicã, propunând includerea valorii anuitãþilor acestora. Totodatã ei
precizeazã cã stadiul de bunãstare depinde ºi de numãrul serviciilor oferite
gratuit pentru educaþie, în scopuri sanitare ºi sociale, precum ºi de garantarea bazei de asigurãri pentru pensionari, ajutoare de boalã, incapacitate,
ºomaj ºi în alte situaþii familiale. În aceastã privinþã, Suedia întrece
Finlanda.
În felul acesta autorii folosesc pentru stabilirea liniilor stãrii de sãrãcie,
un coº fix de bunuri ºi servicii. Pe aceste baze ei comparã starea de sãrãcie
în cele douã þãri în perioada 1960-1980, constatând o descreºtere rapidã
între 1960 ºi 1970 în ambele þãri, apoi urmând sã descreascã în Finlanda ºi
sã creascã în Suedia.
Ei prezintã ºi schimbãrile economice ºi în stadiul de bunãstare din
cele douã þãri.
Raportul între creºterea economicã ºi starea de pauperitate este
analizat ºi într-un studiu (al lui Panos Tsakloglou) asupra “Stãrii de
pauperitate în Grecia”2, publicat în nr. 4, decembrie 1990, al revistei. Se
aratã în acesta cã, în perioada 1950-1980, Grecia a fost una din þãrile cu
cea mai mare creºtere economicã din lume ºi se remarcã cu uimire cã
starea de sãrãcie în loc sã scadã a crescut în mod rapid. Pentru
examinarea schimbãrilor survenite în nivelul ºi structura stãrii de
pauperitate, au fost folosite date primare ale celor douã anchete efectuate
de Institutul de Statisticã în anii 1974 ºi 1981-1982.

1

2

Gustafsson, Byörn; Unsitablo, Hannu, “The Welfare State and Poverty in Finland and
Sweeden from the mid 1960s to the mid 1980s”, în The Review of lncome and Wealth,
No. 3, September 1990, New York, p. 249-266.
Tsakloglou, Panos, “Aspects of Poverty in Greece”, în The Review of lncome and
Wealth, No. 4, December 1990, New York, p. 381-402.
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Este remarcabil studiul privind “mãsurarea longitudinalã a stãrii de
pauperitate, prin luarea tn calcul a venitului ºi a valorii bunurilor”, publicat în
nr. 3, septembrie 1989. Autorii1 folosesc datele Anchetei asupra venitului ºi
a programului de participare, bazate pe chestionarea membrilor unei
gospodãrii din 4 în 4 luni, începând din 1983 pânã în 1986, culegând
informaþii de la 60.000 de persoane asupra venitului lunar, compunerea
familiei ºi alte elemente variabile. Se culeg date detaliate ºi asupra averii ºi
datoriilor fiecãrui individ prin aceastã anchetã.
Unele studii se ocupã de starea de sãrãcie a populaþiei, ca de
exemplu:
– studiul publicat în nr. 1, martie 1990, în revista amintitã, “Tendinþe
în investigarea stãrii de pauperitate în SUA între anii 1967 ºi
1984”, în care autorii2 examineazã metoda folositã pentru
mãsurarea diferiþilor indici de sãrãcie ºi modul de stabilire a liniilor
de sãrãcie. Un individ este considerat dupã pãrerea lor cã se aflã
în stare de sãrãcie dacã venitul lui împãrþit la raþia trebuinþelor este
mai mic decât cifra 1;
– studiul publicat în nr. 2, iunie 1985, în aceeaºi revistã, “O sintezã
asupra definiþiilor liniei de sãrãcie”, în care autorii3 privesc starea
de sãrãcie sub douã aspecte, în funcþie de dependenþa lor, de stilul
general de viaþã al societãþii: dacã situaþia este independentã,
sãrãcia este absolutã, iar dacã e dependentã, sãrãcia este relativã.
Aceastã distincþie este importantã întrucât are consecinþe asupra
politicii sociale: sãrãcia absolutã, spun autorii, poate fi redusã prin creºterea
economicã, pe când cea relativã, numai prin descreºterea inegalitãþilor
venitului. Liniile de sãrãcie astfel definite sunt estimate pentru 8 þãri
europene pe baza anchetei din 1979.
În ultima perioadã de 20 de ani s-au intensificat preocupãrile de
lãrgire a sferei de cuprindere a avuþiei naþionale cu estimarea resurselor
umane ºi a unor elemente ale bogãþiilor subsolului. Astfel de estimãri au fost
fãcute în special în SUA de cãtre John Kendrik ºi Robert Eisner, care au
1

Ruggles, Patricia; Robertson, Williams, “Longitudinal Measures of Poverty: Accounting
for Income and Assets over Time”, în The Review of Income and Wealth, No. 3,
September 1989, New York, p. 225-245.
2
Blockborn, Mckinley L., “Trends in the United States, 1967-84”, în The Review of
Income and Wealth, No. 1, March 1990, New York, p. 53-66.
3
Hangenaars, Aldi J.M.; Van Praag, Bernard M.S., A Synthesis of Poverty of Income and
Wealth, No. 2, June 1985, New York, p. 134-154.
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calculat capitalul uman prin metoda costului resursei ºi de cãtre J. Graham
ºi R. Webb care l-au calculat prin metoda valorii prezente.
Pentru a uºura calcularea valorii capitalului uman, aceºti economiºti
s-au strãduit, alãturi de unele organisme internaþionale, sã lãrgeascã cadrul
Sistemului Conturilor Naþionale prin introducerea unor elemente ale
capitalului uman.
Noi considerãm cã prin folosirea conturilor satelit s-ar putea estima ºi
capitalul uman, propunând la Colocviul de la Paris din anul acesta ideea de
a se prelucra datele din conturile satelit pentru cheltuielile de învãþãmânt,
pentru cele cu sãnãtatea etc. pentru a se obþine o estimare a resurselor
umane.1
Sistemul internaþional al conturilor naþionale n-a fost lãrgit. A rãmas
neschimbat în forma din 1966. În schimb, “Sistemul lãrgit al Contabilitãþii
Naþionale”, elaborat de INSEE pentru Franþa, a introdus conturi
patrimoniale, ceea ce a permis evaluarea patrimoniului naþional al Franþei
pentru anul 1976. S-a reuºit astfel sã se cunoascã componenþa avuþiei
naþionale a Franþei pe categorii de bunuri ca: locuinþe, construcþii,
echipamente, stocuri de materiale etc. Acest institut a reuºit sã facã recent,
în cursul anului trecut, o evaluare a patrimoniului în douã lucrãri de mari
proporþii intitulate: Compte de Patrimoine en base 19802:
– prima, apãrutã la 12 aprilie 1990, cuprinde evaluarea patrimoniului
Franþei între anii 1977 ºi 1987;
– a doua, din 22 noiembrie 1990, cu evaluãri pentru perioada 19701988. Datele acestei lucrãri vor fi integrate în seria publicaþiilor
INSEE Methodes, prevãzutã sã aparã în primul trimestru al anului
1991.
Lucrãrile cuprind, atât pe an ºi pe sectoare instituþionale, cât ºi pe
total, valoarea elementelor patrimoniale.
Patrimoniul e împãrþit în trei grupe:
– active corporale nefinanciare, care cuprind bunurile materiale
reproductibile (case, construcþii, mijloace de transport, stocuri de
1

2

Turdeanu, Lucian; Dumitrescu, Vasile V., L’Utilisation des Comptes Satellites pour
servir à l’analyse et à l’estimation de quelques éléments du patrimoine de la richesse
nationale, Communication présentée au IV-ème Colloque de Comptabilité Nationale
tenu à Paris, Ies 4,5 et 6 mars 1991.
Institut National de la Statistique et des Écoles Économiques, Compte de Patrimoine
en base 1980: Evaluations pour les années 1977 à 1987 et pour Ies années 1970 à
1988, Paris, 1990.
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materiale ºi produse etc.) ºi nereproductibile (terenuri agricole,
pãduri etc.);
– active financiare: mijloace de platã, obligaþiuni, acþiuni etc.;
– active incorporale nefinanciare: brevete, licenþe, mãrci de fabricã
etc.
Evaluarea acestor elemente s-a fãcut fie la preþul pieþei sau la
valoarea de înlocuire, fie la valoarea contabilã reevaluatã.
Averea este grupatã pe urmãtoarele sectoare instituþionale:
– întreprinderi nefinanciare;
– instituþii financiare;
– întreprinderi de asigurare;
– administraþii publice;
– administraþii private;
– gospodãrii (inclusiv întreprinderi particulare);
– restul lumii.
Lucrarea din 22 noiembrie 1990 cuprinde 84 tabele desfãºurate pe
anii 1970-1988, pe sectoare instituþionale ºi pe elemente patrimoniale.
Unele tabele sunt de sintezã, altele cuprind variaþia patnmoniului la
începutul ºi sfârºitul anului, iar altele, valoarea patrimoniului naþional la
finele anului.
Valoarea activelor nefinanciare era, în 1988, de 22.200 miliarde franci
(din care sectorul gospodãrii deþine jumãtate).
Nu s-a reuºit sã se cuprindã în conturile de patrimoniu din Franþa
capitalul uman, domeniul public natural, bunurile durabile ale gospodãriilor
ºi bunurile militare, motivându-se prin raþiuni practice ºi metodologice.

CALITATEA VIEÞII FAMILIALE – ÎNTRE ESTIMÃRI,
PREDICÞII ªI SOLUÞII SAU SCURTÃ MEDITAÞIE
PROSPECTIVÃ PSIHOSOCIALÃ
dr. Iolanda MITROFAN
Calitatea vieþii circumscrie, fãrã îndoialã, starea ºi evoluþia familiei nu
numai ca model instituþional, consfinþit de istoria organizãrii sociale, dar mai
ales ca model psihosocial dinamic, viu, deschis ºi dramatic transformativ, în
perspectiva producerii, modelãrii ºi autorealizãrii fiinþei umane.
Calitatea vieþii familiale este determinatã atât din exterior (cadru
sociocultural, nivel de satisfacere a nevoilor materiale - de la hranã ºi spaþiu
locuibil la buget, confort, posibilitãþi de consum cultural ºi trai civilizat), cât ºi
din interior - calitatea relaþiilor interpersonale. Aceasta poate fi estimatã din
perspectiva mai multor indicatori aºa-ziºi “subiectivi”, dar al cãror impact
este esenþial în orice predicþie familialã: climatul socioafectiv, “bunãstarea”
sexualã, autenticitatea ºi completitudinea comunicãrii între parteneri ºi copiii
lor, pãstrarea unui echilibru dinamic între fuziune ºi autonomie psihologicã,
fluenþa graniþelor intergeneraþionale, coerenþa ºi consensul modelelor de rol
conjugal ºi parental oferite copiilor în procesul de educaþie, gradul de
confort ºi securizare psihicã rezultat din sentimentul apartenenþei familiale,
ca antidot al singurãtãþii ºi abandonului dezechilibrant, sãnãtatea psihicã ºi
somaticã a membrilor familiei, capacitatea de pãstrare ºi transmitere a
modelelor spiritual-valorice pozitive, prosociale.
Astãzi, mai mult ca oricând, familia rãmâne familie, în mãsura în care
poate asigura o igienã psihomoralã ºi o terapie psihosocialã continuã
membrilor sãi, în mãsura în care ea îºi dezvoltã resursele de a face faþã
stresurilor multiple (interioare ºi exterioare). Ea îºi pãstreazã integritatea ºi
longevitatea numai în mãsura în care le conferã membrilor sãi un sens
coevolutiv, o “scenã” de recunoaºtere, valorizare ºi autoafirmare, dar mai
ales un mijloc de asigurare a sãnãtãþii psihice ºi sociale.
Din pãcate, tendinþele spontane ale fenomenului familial în deceniile 7
ºi 8, pe plan mondial, par sã argumenteze cu forþa impresionantã ºi uneori
alarmantã a statisticilor, cã familia se confruntã astãzi dramatic cu
simptomele unei veritabile crize psihosociale (D. Perlman ºi S. Duck, 1986;
J. Dumas, 1985; L. Roussel, 1989). Observaþiile noastre mai mult sau mai
puþin sistematizate, au identificat ºi la familia româneascã unele dintre
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aceste tendinþe. Revenind la tendinþele specifice familiei contemporane,
menþionãm:
• pericolul iminent al dezinstituþionaliãrii ºi denuclearizãrii, ca urmare a
creºterii îngrijorãtoare a fenomenului de instabilitate, divorþialitate,
corelat cu scãderea numãrului recãsãtoririlor. Consecinþa imediatã o
constituie fragilizarea ºi de cele mai multe ori psihosociopatoiogizarea
relaþiilor dintre soþi ºi mai ales dintre pãrinþi ºi copii.
Mai mult, dincolo de aparenþa instituþiei familiale statuate prin
cãsãtorie, asistãm la prefaceri ale structurii rolurilor masculine ºi feminine,
unele cu vãdit risc psihopatogen, la substituþii ºi inversiuni forþate în raport
cu prerogativele de sex, la distorsiuni sau amputãri ale exercitãrii rolurilor
familiale, la evaziuni sau abandon de rol, aºa încât hiatusul dintre statut ºi
rol se accentueazã, favorizând tendinþele entropice ale celulei conjugale ºi
prin ele, ale întregului microgrup familial. Existã o tendinþã netã la proliferarea unor noi modele sau pseudomodele familiale, care poartã pecetea
unei tranzienþe psihosociale, frizând aparent eforturi adaptative, dar,
anunþând în fond disfuncþii cu reacþii “la distanþã” ce pot pune în pericol
echilibrul psihologic ºi, implicit, social al consorþilor, fals-consorþilor, exconsorþilor, dar mai ales al copiilor acestora. Mulþi dintre aceºti copii sunt
viitorii adulþi, plutind în confuzia modelelor parentale multiple, succesive,
incomplete, mereu frustraþi de cãldura ºi comunicarea afectivã, de coerenþa
ºi competenþa modelelor de rol masculin ºi feminin, dar ºi parental. Programaþi la imaturitate socioafectivã, ei vor fî tentaþi sã nege valorile convieþuirii
familiale, cãutând noi formule de viaþã mai puþin frustrante, încorsetante ºi
ameninþãtoare.
Familiile monoparentale sau asimetrice (compuse din mama ºi copilul
sau copiii sãi proveniþi dintr-o cãsãtorie, dintr-o uniune liberã sau chiar dintro relaþie întâmplãtoare), uniunile libere (cu sau fãrã copii proveniþi din relaþii
anterioare), celibatul (tot mai preferat) sunt noile “formule” pentru care
opteazã tot mai multe persoane. Alternativa preferatã, din ce în ce mai
frecvent, în ultimul deceniu de cãtre cuplurile tinere este uniunea liberã,
care tinde sã înlocuiascã, pe o perioadã destul de lungã (5-10 ani), familia
statuatã prin cãsãtorie.
Replicã la alternativa mariajelor repetate care supun copiii rezultaþi
unor stresuri de dezvoltare ºi de integrare socialã semnificativ sociopatogene,
uniunea liberã stabilã ºi armonioasã socioafeetiv pe perioade lungi sau
definitive apare ca un reflex de apãrare al cuplului modern în faþa
constrângerilor sociale ale unor cadre tradiþionale perimate, în care drama
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individualã a neîmplinirii sinelui prin intermediul celuilalt a erodat într-atât
aºteptãrile individuale în raport cu cãsãtoria, încât a declanºat un adevãrat
protest psihologic. În cuplul modern, aflat în cãutarea noilor modele de convieþuire, se pare cã nevoia primarã de securitate ºi solidaritate
socioeconomicã este depãºitã în intensitate de nevoia iubirii, comunicãrii ºi
valorizãrii celuilalt ºi a sinelui. Aceasta reaºazã raportul de forþe psihologice
în cuplu dupã principiul coevoluþiei mutuale, ceea ce exprimã raþiunea de a
fi împreunã atât timp cât cei doi reuºesc sã-ºi rãmânã nu numai necesari,
dar ºi reciproc satisfãcãtori. Cu alte cuvinte, singura justificare acceptatã a
uniunii de tip familial rãmâne gratificaþia mutualã, onorarea promisiunii sau
speranþei de a fi fericit cu ºi prin intermediul celuilalt. Aºadar, cuplul modern
a dobândit luciditatea tranzienþei fericirii sale, optând pentru calitatea relaþiei
în defavoarea durabilitãþii sale cu orice preþ. Divorþul ºi consecinþele sale
stresante sunt astfel eludate, el ieºind de sub incidenþa cadrului social
legislativ mai larg ºi reducându-se doar la o opþiune bilateralã a partenerilor,
atunci când uniunea lor îºi pierde raþiunea de a mai continua. Desigur, el
devine mai curând un divorþ psihologic ºi sexual, deci rezolvarea unei
probleme de intimitate interpersonalã, ºi nu o pierdere prin “rupturã” sau
“sancþiune” social-instituþionalã a unor statute sociale acreditate cu obligaþiile ºi drepturile prescrise ale acestora. Sesizãm în aceastã opþiune a
cuplurilor tinere pentru uniunea liberã o disociere între statutul familial
recunoscut social ºi rolul exercitat în fapt. Negarea statutului pare sã
declanºeze în mod compensator, deliberat, o reevaluare ºi o îmbogãþire a
rolului de partener, ºi nu de puþine ori chiar ºi a celui de pãrinte.
ªi totuºi familia existã, iar transformãrile ei morfofunctionale necesitã
mai mult decât oricând soluþii flexibile ºi protecþie legislativã, transparenþã ºi
comprehensiune, efort anticipativ ºi terapie socialã. Aceasta cu atât mai
mult cu cât, a doua tendinþã specificã multora dintre cuplurile contemporane
este inautenticizarea relaþiilor familiale în cadrul instituþional care continuã
sã deþinã totuºi ponderea cea mai mare - cãsãtoria. Prolifereazã astfel
“formule” marginal sociopatogene - semicãsnicia ºi pseudocãsnicia -, ce
trãdeazã primele semne de patologie psihosocialã familialã. Infidelitatea,
disfuncþiile sexual-afective, alcoolismul, conflictualitatea patogenã nu sunt
cauze prime ale divorþialitãþii (deºi ele apar consemnate ca atare în
documentele legale respective), ci sunt consecinþe ale unui frecvent proces
de inadaptare maritalã, la rândul sãu simptom al disfuncþiilor psihologice,
interpersonale ºi psihosexuale mult mai profunde. Cauzele lor trebuie
cãutate în miezul formãrii structurii personalitãþii, în dificultãþile ei de
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maturizare afectivã, socialã ºi moral-spiritualã, în ignoranþa sa relaþionalã, în
absenþa unei minimale culturi a relaþiilor satisfãcãtoare ºi civilizate dintre
sexe. Adesea, precaritatea condiþiei socioeconomice sub nivelul satisfacerii
trebuinþelor bazale de securitate ºi sãnãtate biologicã ºi psihologicã,
corelatã cu un sistem instructional-educativ incomplet sau deficitar, sunt de
naturã sã accentueze, sã întreþinã ºi sã agraveze deficitele adaptative
sociofamiliale de azi ºi de mâine. Nu putem ignora faptul cã o familie
“bolnavã” din punct de vedere interpersonal genereazã în perspectivã o
societate fragilã din punct de vedere psihosocial. Ea distorsioneazã profund
rolurile, scopurile, aspiraþiile ºi comportamentele membrilor sãi, pericliteazã
în consecinþã nu numai eficienþa ºi stabilitatea socialã a acestora, ci ºi
eficienþa, coerenþa ºi echilibrul psihomoral al societãþii ca întreg. Efectul de
recurenþã este incontestabil în dinamica existenþei. Criza psihosocialã a
familiei reflectã, fãrã îndoialã (ºi nu numai), criza moralã a societãþii, dar ea
poate deveni motor în menþinerea ºi agravarea crizei structurilor ºi
funcþionalitãþii sociale. Or, nu putem rãspunde la întrebarea “care sunt
factorii ce explicã, asigurã ºi potenþeazã calitatea vieþii în general?”, eludând
proliferãrile psihosociopatogene ale nucleului familial actual sau ignorând
mijloacele de protecþie, terapie psihosocialã, educaþie ºi culturã relaþionalã
ale acestuia.
Experienþa internaþionalã a specialiºtilor în domeniu ne oferã modele
de asistenþã complexã a familiei, bazate pe o metodologie validatã social de
cca 40-50 de ani. Menþionãm dintre acestea câteva dintre cele mai
cunoscute: sistemul britanic deþine prioritatea istoricã prin înfiinþarea în 1948
a unei secþiuni de cercetare ºi rezolvare a situaþiilor familiale (Family
Discussion Bureau) în cadrul Institutului de Relaþii Umane Tavistock din
Londra; organismul Marriage Guidance Council care posedã ramificaþii în
majoritatea þãrilor; dupã 1965 se dezvoltã sistemul consultaþiilor de sfat
genetic ºi planificare familialã, creat pentru a se ocupa de problema reglãrii
naºterilor, fecunditãþii ºi tratarea problemelor psihosexuale, sistemul francez
de consiliere conjugalã, înfiinþat încã din 1961 de cãtre L’Association
Française de Centres de Consultations Conjugales, condusã de prof. G.J.
Lemaire de la Institutul de Psihologie din Paris, “ªcoala pãrinþilor”, formã de
asistenþã familialã preventivã iniþiatã de L’Ecole des Parents et des
Educateurs de Paris, condusã de M.A. Isambert - sistem de influenþã
formativã profamilialã practicat ºi în SUA -, Sistemul de consiliere familialã
multiramificat din Elveþia, iniþiat de E. Sordet în 1974, posedând ºi un sistem
de formare a cadrelor specializate acreditat. La acestea, adãugãm
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experienþa americanã în “Sfat premarital” (J. Trainer, 1979) ºi programele
de psihosexoterapie iniþiate dupã anii ‘60, în cadrul unor clinici recunoscute
în domeniu pentru contribuþiile lui J. Masters, V. Johnson, H.S. Kaplan,
precum ºi practicarea uzualã a psihoterapiilor de familie (V. Satir, D. Bloch,
D. Jackson, J. Haley, J. Framo, S. Minuchin, J. Perez etc.).
Fiinþa umanã poartã în ea vocaþia fericirii. În devenirea sa psihologicã,
socialã ºi profesionalã, de cele mai multe ori, ea îºi urmãreºte cu asiduitate
autoafirmarea, autoîmplinirea, autorealizarea. Aceasta este expresia
libertãþii sale autentice. Calea afectivã – iubirea ºi armonia între sexe ºi
între pãrinþi ºi copii, cunoaºterea, valorizarea ºi stimularea interpersonalã
întru bunãstarea comunã, ca indicatori ai relaþiilor intergeneraþionale ºi,
implicit, ai calitãþii vieþii – este la fel de importantã ca ºi calea prosperitãþii
materiale, aflându-se cu aceasta în strânsã interdependenþã. Într-un cadru
socioeconomic ostil ºi frustrant, omul se apãrã adesea sacrificându-ºi ºi
mutilându-ºi propriile resurse afective, spirituale, morale, el devine singur
printre ai sãi, îndepãrtându-se de ai sãi ºi acþionând uneori împotriva lor.
Disputa puterii, stilul de negociere, strategiile cooperãrii, competiþiei ºi
conflictului, competenþa asumãrii sarcinilor ºi responsabilitãþilor de rol-status
(fie el masculin, feminin, parental, filial, civic) se deprind, se învaþã” ºi se
formeazã în nucleul familial. Primele exerciþii de convieþuire mai mult sau
mai puþin civilizatã se desfãºoarã în familie ºi zestrea disponibilitãþilor
adaptative psihosociale, “zestrea” de eficienþã socialã (maritalã, parentalã,
dar ºi profesionalã) se dobândeºte primordial în ºi prin familie.
Sã meditãm o clipã asupra a ceea ce ºtim ºi nu ºtim încã despre
familia româneascã în acest moment crucial al transformãrilor din sine ºi
pentru sine, sub semnul tranzienþei istorice, cu gândul la avatarurile sale
psihologice, la resursele ei afective, morale, culturale ºi, nu în ultimul rând,
biologice, în a face faþã prezentului ºi viitorului. O meditaþie prospectivã near putea argumenta necesitatea întreprinderii câtorva cercetãri psihosociale
ºi sociologice absolut necesare cunoaºterii tendinþelor fenomenului familial
actual ºi viitor în România, pe baza cãrora s-ar putea elabora ºi practica
cele mai adecvate “soluþii” ºi strategii de protecþie socialã, asistenþã,
educaþie ºi terapie a familiei, în consens cu cele existente în lume. ªi cât de
necesarã ne-ar fi pentru început o replicã româneascã la clasicele rapoarte
Kinsey ºi Simon, privind particularitãþile comportamentului sexual, câteva
cercetãri asupra modificãrii structurilor de rol ºi relaþiilor interpersonale în
condiþii de stres social iminent (ºomaj, schimbãri de profil profesional, loc de
muncã, zonã geograficã, reîntoarcere de la urban la rural în condiþiile create
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de noua lege funciarã etc.). O altã direcþie de cercetare care se recomandã
de la sine este desigur cea legatã de problemele divorþialitãþii, delincvenþei
juvenile, raporturilor intergeneraþionaîe, noilor modele familiale în creºtere
(familii monoparentale, pluriparentale ºi uniuni libere). ªi oricât de triste sau
de optimiste ar putea fi rãspunsurile la întrebãrile unor astfel de cercetãri,
oricât de previzibilã sau imprevizibilã ar fi evoluþia cuplului ºi a modelelor
familiale ale viitorului, cunoaºterea adevãrului în aceastã privinþã este
singura noastrã cale.

CALITATEA VIEÞII VÂRSTNICILOR
prof. dr. Constantin BÃLÃCEANU-STOLNICI
Domnule preºedinte,
doamnelor ºi domnilor,
Este o sarcinã foarte grea pentru mine sã iau cuvântul în problema
calitãþii vieþii bãtrânilor, date fiind responsabilitãþile pe care le am atât ca
preºedinte al Societãþii de Gerontologie, cât ºi ca director general al
Institutului Naþional de Gerontologie ºi Geriatrie, care se preocupã la ora
actualã de problema geriatricã în þara noastrã.
Sigur cã atunci când abordãm aceastã problemã astãzi trebuie sã
þinem seama de cele douã mari condiþii istorice în care ne gãsim: una pe
care a subliniat-o domnul profesor Trebici, cu privire la îmbãtrânirea
populaþiei ºi, în special, a populaþiei rurale ºi a doua prin faptul cã ne aflãm
într-un moment de profunde transformãri socioeconomice cu repercusiuni
dramatice pentru populaþia vârstnicã.
Când vorbim de calitatea vieþii facem apel la un proces foarte
complex de optimizare, dar, în acelaºi timp, ºi la un permanent compromis
între vis ºi realitate sau între ceea ce s-a spus aici: ideal ºi operaþional.
Calitatea vieþii la bãtrâni are o particularitate: depinde mult mai puþin
de ei, de puterea lor de decizie ºi de eficacitatea lor operaþionalã. Ca toþi
handicapaþii, ca ºi copiii, implicã existenþa în societate a unui proces de
protecþie în familie, într-un microgrup social sau chiar într-un macrogrup
social, chiar ºi pluristatal.
Sigur cã primul ideal pe care l-am vrea noi este sã scãpãm ºi de
bãtrâneþe ºi de moarte, însã atât bãtrâneþea, cât ºi moartea sunt rezultatul
inevitabil al unor procese universale care nu pot fi oprite de descreºterea în
timp a fiabilitãþii sistemelor ºi de creºterea entropiilor. Partea cea mai
dramaticã este cã îmbãtrânirea ºi moartea numai în speþa umanã se
conºtientizeazã. De aici, cu un efect profund asupra calitãþii vieþii apar niºte
disconforturi existenþiale. Unul este determinat de însãºi trãirea fenomenului
de îmbãtrânire cu toate handicapurile respective, iar celãlalt este determinat
de reflectarea în conºtiinþã a celor douã procese, îmbolnãvirea ºi moartea,
ca o perspectivã într-un viitor apropiat sau îndepãrtat. În ceea ce priveºte,
în special, primul impact existenþial generat de situaþia de bãtrâni, el trebuie
privit sub triplul sãu aspect: biologic, psihologic ºi social. Aici apare drama
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bãtrânilor. Conºtientizarea aceasta obligã însã societatea sã ia niºte mãsuri,
sã adopte o serie de strategii pentru combaterea (mai puþin) ºi pentru
întârzierea îmbãtrânirii ºi morþii. Influenþa procesului de îmbãtrânire în sens
pozitiv sau negativ asupra calitãþii vieþii bãtrânilor trebuie sã þinã seama de
postulatele de mai sus. Însã mecanismul acestei influenþãri presupune un
demers multidimensional: medical, psihologic, social, economic ºi politic.
Acest demers, uitat de foarte multe ori, trebuie sã þinã seama de
câteva aspecte care sunt legate de însãºi natura psihicului uman, ºi anume
de aspectele spirituale, culturale, emoþionale ºi motivaþionale.
Calitatea vieþii din punct de vedere spiritual ne scapã nouã. Aceasta
este sarcina bisericii ºi pentru o minoritate depinde ºi de aderarea lor la un
anumit sistem filosofic. Nu intrãm în detaliul acestui lucru, deºi este extrem
de important, dar el depinde de organizarea psihicã a fiecãruia, de credinþa
la care a aderat º.a.m.d.
Aspectul cultural este mult mai important pentru cã are ºi o conotaþie
istoricã, oferind modalitãþi specifice atât în ceea ce priveºte fondul
existenþial, trãirea, acceptarea îmbãtrânirii ºi a morþii, cât ºi comportamentul
societãþii faþã de moarte.
Într-un fel acceptãm îmbãtrânirea ºi, în special, moartea - fiindcã
tanatogeneza este un aspect important al vieþii bãtrânului - într-o culturã
care admite o existenþã postmortalã, o anumitã recompensã pentru moarte,
ºi într-un alt fel o admite sau o acceptã un bãtrân care se gãseºte sub
impactul unei filosofii materialiste, atee. Aspectul emoþional a fost unul
dintre cele mai neglijate, în special în sistemul prin care am trecut. Acesta
se referã la capacitatea ºi dreptul bãtrânilor ca, atât timp cât trãiesc, sã
trãiascã într-un confort psihic de plãcere, de bucurie ºi sã li se evite
disconfortul generat în special de tristeþe ºi de anxietate care apar ºi din
cauza contextului psihosocial al îmbãtrânirii, dar ºi datoritã unor aspecte de
biochimie cerebralã pe care le cunoaºtem foarte bine. Amintim cã secolul al
XVIII-lea a introdus drept criteriu, în organizarea vieþii, criteriul de fericire ºi
cã primul care a utilizat în programele sale politice cuvântul de fericire, în
mod paradoxal, este Saint-Juste. În organizarea vieþii bãtrânilor ºi în
aprecierea calitãþii vieþii bãtrânilor trebuie sã facem loc acestui concept.
Ultimul aspect psihologic, asupra cãruia aº insista ºi care mie mi se
pare cel mai important, este cel care se referã la motivaþie. În institutul
nostru, psihologii noºtri s-au antrenat încã din epoca dinaintea revoluþiei,
pentru ca, într-o perspectivã de viitor, pe care noi am avut-o, sã acorde
motivaþiilor umane un rol important ºi sã facã studii privind inventarierea
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motivaþiilor, a particularitãþilor lor la bãtrâni, pentru a vedea în ce mod putem
dupã aceea prin strategii adecvate sã satisfacem aceste motivaþii ºi în felul
acesta sã ameliorãm calitatea vieþii bãtrânului, în sensul vechiului adagio,
potrivit cãruia ne intereseazã sã aducem viaþã anilor ºi nu ani vieþii, un
adagio pe care regretata mea predecesoare Ana Aslan o susþinea de atâtea
ori.
Problema care se pune acum în faþa noastrã este sã precizãm care
sunt semnele, care sunt indicatorii calitativi ai calitãþii vieþii la populaþia
vârstnicã, care ºtim cã nu este implicatã în munca activã (deci la care nu
intervin parametrii vieþii de muncã), ºi la cei la care nu apare necesitatea
reglementãrii riguroase a timpului liber. Aceastã problemã este extrem de
importantã pentru cã bãtrânii, deoarece nu sunt implicaþi în procesul de
muncã, sunt adesea marginalizaþi de societate, mai ales de cea care a fost
înainte, ce susþinea cã, din punct de vedere economic, bãtrânul nu este
interesant ºi ca atare trebuie într-un fel eliminat.
Dupã pãrerea mea, a institutului nostru, ºi a Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii, unul dintre indicatorii principali care se oferã pentru detectarea
calitãþii vieþii bãtrânilor este starea sãnãtãþii populaþiei vârstnice.
Nu ºtim dacã toatã lumea este de acord cu acest lucru, dar noi îl
considerãm în institutul nostru, drept un element fundamental ºi el se
reflectã în speranþa de viaþã la naºtere, în mortalitatea ºi morbiditatea acutã
ºi cronicã a bãtrânilor. Aici putem interveni în mod dominant.
De aceea, punem un accent deosebit ca, pe viitor, sã se organizeze
mai bine problema îngrijirii bãtrânilor.
De aceea, noi luptãm acum intens pentru definirea geriatriei ca
specialitate medicalã.
Dumneavoastrã ºtiþi cã, în þara româneascã, nu existã catedrã de
geriatrie ºi organizarea unei reþele de instituþii geriatrice bine structurate
(aºa cum existã o reþea pediatricã, o reþea de neurologie, o reþea de
psihiatrie º.a.m.d.), care sã se ocupe de sãnãtatea populaþiei vârstnice, însã
aceasta devine din ce în ce mai necesarã.
Dumneavoastrã ºtiþi cã la ora actualã drama asistenþei bãtrânilor este
extrem de mare? Acum câteva zile am avut un raport din partea Institutului
Medico-Legal potrivit cãruia, în perioada de iarnã, în Bucureºti, la morgã
soseau în medie 7 pânã la 8 cadavre neidentificate de bãtrâni morþi de frig
ºi de foame în Bucureºti, în capitala þãrii. E un semnal de alarmã pe care îl
trag de la aceastã tribunã a Academiei.
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Pentru garantarea stãrii de sãnãtate se impun deci, de astã datã,
programe de asistenþã medicalã geriatricã în cadrul reþelei medicale
naþionale. Mã angajez în acest sens ºi în numele Ministerului Sãnãtãþii.
Este nevoie de o nouã bazã materialã - nu avem spitale suficiente, în
special servicii ºi cabinete de consultaþie pentru bãtrâni, dotate ºi încadrate
corespunzãtor ºi competent.
Componenþa personalului medical este foarte importantã ºi în
geriatrie, atât la nivelul corpului medical, cât ºi la nivelul asistentelor
medicale, unde avem noi dificultãþi foarte mari. În aceastã perioadã de
tranziþie ne izbim de o problemã foarte mare, o problemã bugetarã: de unde
sã luãm banii necesari? În perspectiva noii societãþi trebuie organizate
programe care sã se bazeze cel puþin iniþial pe o susþinere bugetarã de la
stat, dar în mare parte pe ceea ce se impune cu urgenþã imediatã:
organizarea asistenþei sociale în þara noastrã. Noi n-avem sistem de
asistenþã socialã ºi dacã nu se va organiza rapid, cu preþurile
medicamentelor care cresc acum ºi cu criza bugetarã de la Ministerul
Sãnãtãþii, vom asista la un genocid sau un gerontogenocid cum a subliniat
foarte bine domnul Trebici.
Vã atrag atenþia cã toate acestea reprezintã un efort mare, pe care
Ministerul Sãnãtãþii a decis sã-l facã, dar nu poate singur, fiindcã lipsesc
fondurile necesare. Trebuie antrenate de acum înainte ºi fondurile private,
fãcând apel la posibilitatea societãþilor “fãrã profit”, care sunt chemate sã
joace rolul fundamental în ameliorarea stãrii sãnãtãþii bãtrânilor.
Mai existã, în ceea ce priveºte bãtrânii (ºi aici poate interveni
Ministerul Muncii), necesitatea protejãrii bãtrânilor handicapaþi, prin reþeaua
de cantine, cãmine-spital ºi prin organizarea, dupã pãrerea mea, absolut
obligatorie, a unui sistem de asistente sociale care sã nu stea numai la
birou ºi sã facã cercetare, ci care sã umble pe teren, aºa cum se realizeazã
în câteva þãri cu un înalt standard de viaþã, dar în care ºi principiul
respectului faþã de om este dominant. Alãturi de starea de sãnãtate, un
indicator tot atât de important pentru calitatea vieþii bãtrânului este accesul
lui la bunuri ºi la servicii; acesta depinde în mare parte însã de venituri ºi
iatã cã iarãºi ne izbim de aspectul financiar, care este cei mai grav pentru
vârsta a treia. Bãtrânul trãieºte din pensie, care în general este insuficientã.
Nivelul pensiilor poate fi crescut sau sã se permitã vârstnicului pensionar sã
aibã ºi niºte funcþii plãtite în plus, în funcþie de capacitãþile lui. Acest acces
la bunuri ºi la servicii se reflectã ºi în baza materialã de care dispune
bãtrânul: casa, apartamentul, mobilele pe care a putut sã le acumuleze,
care îi garanteazã lui un anumit nivel de confort; dacã are pãmânt, dacã are
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maºinã, ºi aºa mai departe; de prezenþa bunurilor ºi serviciilor pe piaþa
existentã ºi capacitatea bãtrânilor de a ajunge la aceste bunuri.
Eu vãd adeseori, în profesiunea mea, bãtrâni singuri care au
posibilitãþi financiare, au casã, nu se pot deplasa ºi nu pot sã-ºi procure nici
mãcar alimentele sau medicamentele care le sunt necesare.
Cum putem noi vorbi de calitatea vieþii bãtrânilor dacã nu avem în
minte în mod permanent aceastã categorie de bãtrâni însinguraþi (ºi sunt
destul de numeroºi). Domnul Trebici a spus foarte bine cã în statistica
respectivã, în demografie, trebuie sã facem un loc aparte acestor bãtrâni
singuri, izolaþi, ºi îl rog pe domnul Copilu, din Institutul Naþional de
Gerontologie ºi Geriatrie, în programele dînsului sã ia în considerare în
institut analiza acestei probleme foarte grave a bãtrânului însingurat în
societate. Sigur cã toatã aceastã asigurare sau protejare socialã a
bãtrânului nu depinde numai de bunãvoinþa populaþiei, nu depinde numai de
bunãvoinþa anumitor cadre de specialitate, ci depinde ºi de starea
economicã a naþiunii, de venitul global, de venitul brut, ºi de modul mm
averea se distribuie la populaþie.
De asemenea, existã, atunci când ai intenþia sã ameliorezi calitatea
vieþii bãtrânului, niºte obligaþii sociale care sã faciliteze economic pentru
vârstnici, anumite sarcini.
În foarte multe þãri, bãtrânul plãteºte jumãtate din preþ Ia spectacol, la
sistemele de transport în comun, impozitele sunt mai reduse, adicã existã o
serie de facilitãþi care merg pânã acolo încât, am vãzut de pildã la New
York, autobuzul când vine în staþie ºi vede un bãtrân, se mclinã ca sã-i
poatã pune scara la dispoziþie sã se poatã sui.
Sigur cã e departe drumul aici, dar trebuie sã le avem în minte, fiindcã
atunci când vorbim de calitatea vieþii bãtrânului suntem obligãri, noi,
generaþiile care suntem active» sã ne respectãm generaþiile care ne-au
adus pe lume, ne-au dat un anumit bagaj de tradiþii ºi de cunoºtinþe.
Toate acestea însã, într-adevãr, costã bani ºi rãmmem mai departe
tributari organizãrii economice a acestei þãri, dar trebuie sã antrenãm în
mod obligatoriu ºi capitalul care va fi manevrat în sectorul particular. O
clasã de indicatori se referã ºi la viaþa socialã a vârstniciîor. Acest aspect a
fost cel mai neglijat în ultima vreme ºi în cadrul acestei vieþi sociale a
bãtrânilor, a satisfacþiilor sau a nesatisfacþiilor pe care le au bãtrânii, unul
din indicatorii cei mai importanþi este rata sinuciderilor.
Dumneavoastrã ºtiþi cã, în ultima perioadã a vechiului regim, rata
sinuciderilor a crescut enorm la cei doi poli ai vieþii, ceea ce reflecta

321
dramatic calitatea vieþii din epoca respectivã: rata sinuciderilor Ia bãtrâni ºi
rata sinuciderilor la copii; ceea ce dupã cum se ºtie foarte bine a fost o
problemã îngrijorãtoare.
Esenþial mai este faptul cã la bãtrâni calitatea vieþii, din punct de
vedere social, se realizeazã, ºi asta s-a uitat, ºi pe o dimensiune culturalumanistã.
Nu trebuie sã ne gmdim la bãtrâni numai sã le asigurãm niºte condiþii
materiale; bãtrânui nu cere pomanã, ºi asta este cea mai mare greºealã
care se poate face; nu trebuie sã-i dai bani sau sã-i dai diferite mijloace de
trai, ci trebuie sã-i creezi un confort ºi în cadrul acestui confort nu intervine
numai baza materialã ci anumite posibilitãþi de acces la viaþa spiritualã ºi
culturalã.
Cred cã acum, când se vor organiza noile programe de gerontologie
socialã, trebuie avut în vedere acest lucru la toate nivelurile. Bineînþeles cã
totul depinde ºi de gradul de culturã. Existã încã foarte mulþi analfabeþi care
au acces minim ia culturã.
Drept indicatori ai calitãþii vieþii Mtrînilor, trebuie luat în considerare
procentul vârstniciîor care iau parte la spectacolele de teatru, care iau parte
la concerte, numãrul orelor îs care asculta îa radio, îa programele culturale
ºi îa cele de televiziune (care ar trebui sã fie organizate ºi pentru
satisfacerea motivaþiilor lor). Par lucruri minore, dar, sã ºtiþi, cã eu am vãzut
bãtrâni cãrora, prin faptul cã li s-a dat radio sau un televizor în casã, li s-a
schimbat complet calitatea vieþii, mai ales pentru cei care nu se deplaseazã.
Regret cã acestea sunt aspecte pe care trebuie sã le avem
permanent în minte dnd vorbim despre calitatea vieþii. Trebuie dezvoltate ºi
programele sociale; în acest sens pot exista societãþi culturale sau cluburi
care au dispãrut în ultima vreme. Clubul nu este un mijloc de simplã
mtîlnire, este un loc unde se stabileºte o ocupare a timpului liber ºi o creare
a unei ambianþe psihologice care este absolut necesarã bãtrânilor, mai ales
celor pensionari, care se simt pe undeva decãzuþi din rolul lor. Societatea
trebuie sã le creeze un alt rol. Este sarcina psihologilor ºi a celor care se
ocupã de psihologia socialã sã ne înveþe cum sã reîncadram bãtrânul întrun rol, cãci lipsa unui astfel de roi distruge calitatea vieþii vârstnicilor mult
mai mult câteodatã, decât însãºi sãrãcia..
Înainte de a încheia, vreau sã mai atrag atenþia acestei societãþi care
se ocupã în mod atât de interesant de calitatea vieþii asupra unei categorii
de oameni, pe care mulþi dintre dumneavoastrã nu-i cunosc, dar pe care noi
în specialitatea noastrã îi cunoaºtem ºi care ºi ea are dreptul, în limitele
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posibilitãþilor, la un sprijin pentru a ni se asigura o calitate a vieþii care sã-i
confere mãcar o demnitate umanã. E vorba de acei bolnavi în faza finalã a
existenþei lor, loviþi de boli grave ºi infirmitãþi, cei care sunt imobilizaþi în pat,
cei care sunt suferinzi de cancer în forme terminale cu dureri foarte mari, de
cei care au o degradare mintalã foarte înaintatã. Aceastã categorie de
oameni au dreptul sã fie trataþi ca niºte oameni Aici fac un apei de pe
poziþia mea de geron-tolog, fa toþi oamenii sã aibã respect faþã de ei A avea
respect faþã de ei înseamnã a le asigura aceastã ultimã sutã de metri de
existenþã în condiþii cel puþin de respect faþã de condiþia umanã. E o
problemã foarte greu de rezolvat În unele þãri s-a pus problema existenþei
unor institute specializate în care sã vii, sã aduci marele infirm sã-ºi
petreacã ultimele zile, sãptãmâni sau luni, într-o ambianþã umanã. Evident
cã aici se ridicã, ºi cu aceasta termin, o problemã foarte spinoasã pentru
calitatea vieþii bãtrânilor, dacã bãtrânul la un moment dat are dreptul sã
solicite sã fie suprimat sau nu.
Este o problemã care devine dm ce în ce mai actualã. Este adevãrat
apartenenþa noastrã, a multora dintre noi la ortodoxia creºtinã, nu ne
permite sã abordãm acest subiect, dar este de actualitate ºi acum dnd se
structureazã legile acestei þãri, trebuie sã avem în vedere pânã unde se va
putea merge, e adevãrat la noi poate este încã prematur, dar în viitor la
abordarea problemei, eutanasiei într-o societate care vede în eutanasie nu
un sistem, un mijloc de a suprima un om, ci un mijloc prin care un om ajuns
la capãtul suferinþelor sale solicitã din partea societãþii sã-l sprijine sã
pãrãseascã aceastã lume de la care nu mai poate aºtepta nia un confort
Mã iertaþi cã v-am reþinut cu aceste aspecte, dar criteriul pur
economic sigur cã este important, dar existã, în contactul nostru cu viaþa
bãtrânilor singuri ºi a bãtrânilor bolnavi, câteva aspecte care sunt de un
dramatism extraordinar ºi care ne obligã atund dnd vorbim de calitatea vieþii
sã formulãm pentru moment niºte programe generale care atrag dupã sine
bineînþeles niºte sacrificii ºi de ordin spiritual Este foarte greu sã stai pe
lângã un bolnav, sã-l încurajezi în ultimele momente ale existenþei sale.
Aceasta însã nu exclude urgenþa efortului economic necesar
protecþiei bãtrânilor ºi ameliorãrii calitãþii vieþii lor, efort în care toþi tindem sã
ne implicãm. Evident cã aceasta se va concretiza pânã la urmã printr-un
nou procentaj de bani pe care-i vom da din veniturile noastre pentru a
constitui acest fond de protecþie socialã ºi de asistenþã medicalã de care
avem nevoie.
Vã mulþumesc.

STILUL DE VIAÞÃ ªI PROMOVAREA SÃNÃTÃÞII
conf. dr. Cristian-Adrian HAVRILIUC
Asigurarea ºi menþinerea sãnãtãþii reprezintã unui dintre cele mai
importante obiective ale societãþilor contemporane. Desigur cã sãnãtatea a
fost întotdeauna o preocupare socialã, dar nu pânã de mult aceasta se
exprima în special faþã de boalã sau de deces ºi trata mai puþin posibilitatea
promovãrii sãnãtãþii ºi îmbunãtãþirii calitãþii vieþii Istoria sãnãtãþii publice
evidenþiazã, pe plan mondial, reducerea marcantã a bolilor contagioase,
diminuarea mortalitãþii infantile ºi a celei materne, creºterea duratei medii a
vieþii ºi multe alte rezultate pozitive. Rãmîn încã fãrã rãspuns dezbaterile
care îºi propun sã clarifice dacã la aceste reuºite au contribuit numai
dezvoltarea ºtiinþelor ºi o mai mare accesibilitate la serviciile medicale, sau
sunt rezultatul firesc al mutaþiilor sociale înregistrate în ultimele decenii.
Este cunoscut faptul cã Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a definit
sãnãtatea ca fiind: “bunãstarea fizicã, psihicã ºi socialã, ºi nu numai
absenþa bolii sau invaliditãþii”, acest context, în 1977, la a “XXX-a Adunare
Mondialã a Sãnãtãþii” s-a stabilit cã “principalul obiectiv al Guvernelor ºi al
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii pentru perioada urmãtoare este cã pânã
în anul 2000 sã fie create condiþiile ca toþi locuitorii lumii sã atingã acel nivel
al stãrii de sãnãtate care sã le permitã sã desfãºoare o viaþã socialã ºi
economicã productivã” (rezoluþia WHA30.34), hotãrîre exprimatã în
practica cotidianã prin chemarea “Sãnãtate pentru toþi pânã în anul 2000”.
Rezoluþia nu a rãmas o simplã declaraþie de intenþii, fiind urmatã de
intervenþii strategice precis conturate în cadrul statelor membre ºi pe plan
mondial. Din cele din urmã pot fi amintite câteva care au definit cadrul
conceptual.
Astfel, în anul 1978, la Alma-Ata se stabileºte conþinutul “îngrijirilor
primare pentru sãnãtate”, pachet de mãsuri sociale, economice ºi
medicale în absenþa cãrora se considerã cã nu se poate promova sãnãtatea
unei populaþii. A fost, de asemenea, subliniat caracterul intersectorial al
îngrijirilor pentru sãnãtate. În 1980, þãrile Europei stabilesc principiile
generale privind politica în domeniul sãnãtãþii publice, pe baza cãrora în
1984 vor fi adoptate cele 38 de obiective regionale necesare traducerii în
fapt a strategiei “Sãnãtate pentru toþi”. Rînd pe rând, guvernele þãrilor
Europei, cu asistenþa Biroului Regional al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii,
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îºi adapteazã ºi îºi fundamenteazã programele naþionale pentru sãnãtate pe
baza obiectivelor mai înainte amintite.
“Conferinþa Internaþionalã pentru Promovarea Sãnãtãþii” de la Ottawa,
în 1986, acceptind cã sãnãtatea este resimþitã ca o resursã a vieþii cotidiene
ºi nu doar ca un scop al existenþei biologice, elaboreazã un set de criterii
pentru un nou mod de abordare a sãnãtãþii publice. Doi ani mai tirziu,
evaluarea fãcutã la cea de “a Il-a Conferinþã internaþionalã pentru
Promovarea Sãnãtãþii” (Adelaide), pe baza rezultatelor încurajatoare a mai
multor programe, evidenþiazã mutaþia de la tradiþionala “politica pentru
sãnãtatea publicã* la noua abordare privind “politicã pentru o populaþie
sãnãtoasã” (Public Health Policy - Healthy Public Policy). Politica pentru o
populaþie sãnãtoasã are un caracter multi-sectorial, vizând pe termen lung
realizarea unei societãþi sãnãtoase, rãspunzând la confruntarea dintre
problemele sãnãtãþii ºi schimbãrile evolutive ale tehnologiilor. Consecinþele
sãnãtãþii nu mai pot fi privite ca probleme de interes local sau individual,
sãnãtatea nefiind numai un drept uman fundamental, ci ºi o formã de
investiþie a societãþii în vederea asigurãrii supravieþuirii ºi dezvoltãrii
umanitãþii. Toate sectoarele vieþii sociale sunt chemate sã ia în considerare
ºi sãnãtatea atunci când îºi stabilesc propriile strategii de dezvoltare.
Ideea investiþiilor pentru sãnãtate a fost amplu dezvoltatã la recenta
“Conferinþã Internaþionalã pentru Promovarea Sãnãtãþii” de la Bonn,
decembrie 1990. Deviza Conferinþei “Sã investim pentru sãnãtate” s-a bazat
pe aserþiunea cã sãnãtatea este un factor fundamental pentru susþinerea
dezvoltãrii sociale ºi economice în toate societãþile. Investiþiile pentru
sãnãtate, în aceste condiþii nu se reduc numai la asigurarea îngrijirilor
medicale necesare fiecãrui cetãþean în parte, ci ºi în realizarea unor condiþii
adecvate de viaþã, muncã ºi mediu, care contribuie la promovarea sãnãtãþii
populaþiei Replica individualã, indusã ºi aºteptatã, este aceea a unui
comportament sano-genetic.
S-a demonstrat rolul strategiilor de promovare a sãnãtãþii pentru
calitatea vieþii ºi bunãstare, au fost prezentate tehnici de conducere a
activitãþilor de iniþiere, organizare ºi finanþare a investiþiilor pentru sãnãtate.
Politicienii, patronatul ºi sindicatele, asociaþiile medicale, organismele de
asigurãri, grupurile de iniþiativã cetãþeneascã sau comunitare, mijloacele de
informare, ca ºi alte numeroase asociaþii ºi instituþii sociale, de educaþie ori
sanitare, au început sã investeascã în sãnãtate acþionînd pentru promovarea acesteia. Acest fapt nu s-a redus numai la aspectele financiare, ci a
însemnat ºi inovaþii politice, organizatorice, juridice ºi economice în
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constituirea unor noi infrastructuri pentru sãnãtate, în medierea ºi
negocierea diferitelor interese sociale sau în redistribuirea resurselor. Au
fost luate în consideraþie modalitãþile ºi particularitãþile de a investi pentru
sãnãtate în þãrile din Europa Centralã ºi de Est, unde schimbãrile majore
politice, economice ºi sociale, cât ºi trecerea de la un sistem decizional rigid
la unul pluralistic, includ în egalã mãsurã ºi domeniul sãnãtãþii publice.
S-au reamintit doar câteva din reperele acestei perioade iniþiate de
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii pentru reconsiderarea înþelegerii ºi
acþionãrii în favoarea unei populaþii sãnãtoase, ele sunt mult mai
numeroase, dupã cum ºi problematica abordatã este practic nelimitatã. Se
evidenþiazã însã un numitor comun: stiluri de viaþã.
Observaþia cã sãnãtatea este puternic corelatã cu stilul de viaþã se
bazeazã pe o mulþime de date, obþinute prin studii care au demonstrat
legãtura dintre caracteristici sociale (venit, ocupaþie, educaþie, etc) cu starea
de sãnãtate, morbiditatea sau mortalitatea. Alte studii au arãtat însã cã la
acelaºi standard economic dar cu diferenþe în ceea ce priveºte stilul de
viaþã pot sã existe deosebiri semnificative. Astfel, rata mortalitãþii pentru
bãrbaþii de 45-54 ani în SUA este aproape dublã faþã de cea înregistratã în
Suedia la aceeaºi grupã de vârsta. De asemenea s-a evidenþiat cã bãrbaþii
în vârsta de 55 ani care nu au avut nici unul dintre “relele” obiceiuri cum ar
fi: supraalimentaþie, surplus ponderal, consum crescut de alcool fumat,
nerespectarea programului de somn, sedentarism º.a. au o stare de
sãnãtate sau performanþe funcþionale similare cu cei care ar fi cu 20 de ani
mai tineri dar care au toate aceste “comportamente nesãnãtoase”. Este
cunoscut faptul cã în determinismul multor boli sunt implicate diferite
atitudini comportamentale: fumatul pentru cancerul pulmonar sau pentru
emfizem; supra-alimentaþia ºi consecinþele ei îa afecþiunile cardiace;
alcoolul în ciroza hepaticii conducerea auto în stâ agresiv ori neutilizarea
centwii de siguranþã în accidentele de circulaþie; contactele sexuale timpurii
ºi multiple pentru cancerul de col uterin; promiscuitatea în comportamentul
sexual conduce la o frecvenþã crescutã de boli venerice ºi SIDA.
Multe alte caracteristici ale stilului de viaþã se pot manifesta ca factori
de risc, tar imeJedintre acestea, deºi mai puþin cunoscute, sunt poate mai
Implicate decât ne închipuim în determinismul unor afecþiuni, aºa cum ar fi
reacþiile subliminale faþã de elemente stressante ale “gazdei” afecþiunilor,
atât a celor cronice cât ºi a celor acute. Un alt grup de fapte, pe care le
putem include tot în stilul de viaþã, este maniera în care populaþia utilizeazã
serviciile pentru sãnãtate. Abordarea slstmiaticã a acestor componente
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devine motivatã social, economic ºi, bineînþeles, medical în condiþiile în
case astãzi sãnãtatea nu mai este conceputã ca echivalentul “non-bolii”.
Este evident cã în aceste condiþii nu existã o stare de sãnãtate idealã, cã nu
existã un stil de viaþã “optim” recomandat pentru toti indivizii unei populaþii.
Cultura, veniturile, viaþa de familie, vârsta, capacitatea fizicã, tradiþiile,
condiþiile de locuit ºi de muncã vor face ca anumite modalitãþi sau condiþii
de viaþã sã fie mai atractive, fezabile sau resimþite în mod diferit ca fiind
corespunzãtoare. Modul în care un individ trãieºte poate sã producã modele
comportamentale care sunt fie benefice, fie detriraentaîe pentru sãnãtate.
Pentru promovarea sãnãtãþii, pe lângã recunoaºterea rolului pe care îl
joacã stilul de viaþã, deosebit de important este potenþialul de schimbare al
acestuia. Acþiunile care vizeazã schimbãri în stilul de viaþã pot fi orientate
atât cãtre individ, cât ºi spre factorii de mediu care influenþeazã
comportamentul. Cele 38 de obiective adoptate de Biroul Regional pentru
Europa al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii jaloneazã practic schimbãrile în
ceea ce priveºte stilul de viaþã. Ele îºi propun sã adauge ani ºi sãnãtate
vferff prin reducerea deceselor premature ºi prin scãderea morbiditãþii ºi a
invaliditãþii Mai înainte de toate ele îºi propun însã “sã adauge viaþã
anilor” asigurînd dezvoltarea ºi deplina utilizare a potenþialului fizic ºi psihic
al tuturor locuitorilor, într-o manierã în care aceºtia sã se poatã bucura pe
deplin de sãnãtate.

PROBLEME ALE TINERILOR DIN FERSPECTIVA
(ANALIZEI) CALITÃÞII VIEÞII
dr. Dumitru BAZAC
Vom începe prin enunþarea unei cxhme desprinse din realitatea
socialã ºi anume: “Calitatea vieþii depinde de calitatea oamenilor care o
trãiesc6 dar, din unghiul de vedere redus pânã la un punct (de vedere)-cel
al intervenþiei noastre, “calitatea viepi depinde de calitatea tineruot* care
preiau pe umerii lor sarcinile principale ale viepi: munca, reproducerea
speciei umane, organizarea socialã, dezvoltarea spiritualã ºi, În general, a
creativiiSþii umane. Într-un anumit sens, evenimentete din decembrie 1989
au demonstrat, între altele» ºi acest fapt. Într-adevãr, tinerii ºi-au asumat,
fãþiº ºi spectaculos» dispoziþia de a rezolva, într-un mod tranºant, probleme
ºl tensiuni acumulate de-a lungul multor ani. £1, tinerii, s-au încumetat sã
întrerupã cursul degringolat al calitãþii noastre dar nu au fost pregãtiþi sau nu
au fost în stare sã punã în loc altceva decât un mãnunchi firav de aºteptãri.
O acutã lipsã de comunicare s-a concretizat în imposibilitatea de a-ºi
exprima cu claritate: cerinþele, aspiraþiile, nãzuinþele.
ªi acum vom formula câteva întrebãri ce plutesc în aer, rostite sau
nerostite, îa miprejurãri importante (de obicei, în concretizarea unor succese
parþiale §L mai ales, a unor neîmpliniþi) ale etapei de tranziþie pe care o
parcurgem: “har, în prezent, unde stnt tinerii?”. De ce lipsesc ei din
miezul evenimentelor economice» sociale, politice, culturale? Au renunþat,
oare» la scopurile înãlþãtoare pentru care colegii lor de generaþie s-au
sacrificat ºi sacrificiul acestora s-a dovedit a fi zadarnic?! Au devenit ei
sceptici? De ce oare?
E cunoscut» doar, faptul cã, în timp ce vârstniciîor le place sã
idealizeze trecutul, tinerii preferã sã idealizeze viitorul Ce se îmtmpiã, însã,
cu timTuB&mânkide asti&iî încercarea de a gãsi unele asemãnãri între
trãsãturile tinerilor noºtri de astãzi ºi cele atribuite tmeretului, de exemplu,
de sociologul german Helmut Scheîsfcy În celebra sa lucrare: “Generaþia
sceptici” (1957), ai se pare, din capul locului» forþatã ºi irelevantã» tfttrucîi
înseºi condiþiile de fond (sociale, economice ºi politice) diferã de îa o etapã
fetoricã Ia alta.

328
ScheLsky îi considera pe tinerii din generaþia avutã în vedere drept
“adaptaþi” Ia modalitãþile de comportare ale adulþilor ºi astfel incapabili de
orientarea spre scopuri generale ale vieþii. Puternica preocupare de a fi
“tineri-adulþi”, remarcã autorul» tine aeeastl iinarã generaþie departe ºi de
organizaþiile de tineret, apropiind-o mat curînd de familie ca de o “grupã
dãtãtoare de þinutã ºi de normã”.
Fondatã pe investigaþii întreprinse În riadul tinerilor ºomeri ai anilor
*5GS aceastã orientare este cunoscutã sub numele de teza “adaptãrii” (a
“îabilizãrii”) mm a nfedufei ipre egaîare cu societatea adulþilor.
Ne vine greu sã recunoaºtem, dar anumite caracteristici relevate de
Scheisky cu privire la generaþia postbelicã pot fi regãsite ºi la tinerii de
astãzi, la generaþia revoluþiei din decembrie 1989. Întrucft însã cele relatate
au caracterul unor speculaþii izvorîte din observarea spontanã a realitãþii, se
impune, desigur, cu necesitate, o cunoaºtere aprofundatã ce poate fi
înfãptuitã numai prin intermediul cercetãrii ºtiinþifice a largului evantai de
probleme ale tinerilor.
Dar, ce se înþelege prin “problemele tinerilor* ºi, eventual, care sunt
acestea?
În aparenþã, rãspunsul este simplu ºi uºor de dat în realitate, însã, cei avizaþi cunosc deja aceasta! - un rãspuns pe de-a-ntregul mulþumitor
încã nu a fost oferit cu toate cã încercãrile au ajuns chiar pânã la schiþarea
unei “ºtiinþe despre tineret” iar specialiºtii noºtri, cu argumente pro ºi contra,
au luat parte activã la respectivul dialog. În general vorbind, se fac referiri,
desigur, la locul ºi rolul tineretului în societate, la drepturile ºi atribuþiile sale,
la rãspunderile ºi îndatoririle ce-i revin dar ºi la investiþia de încredere ºi la
aºteptãrile pe care societatea le are de la el. Acesta este În mare” punctul
de vedere al specialiºtilor în domeniu. Existã însã ºi opinia, exprimatã
îndeosebi de politicieni, potrivit cãreia, nu ar exista probleme ale tinerilor
altele decât cele ale celorlalte categorii de populaþie ºi, în consecinþã, ar
deveni superfluã orice încercare de a delimita un perimetru problematic
specific tineretului. Nu vom intra în polemicã, aici, cu aceastã orientare
neºtiinþifica, ci, mai degrabã, vom încerca sã enumerãm câteva dintre
problemele esenþiale cu care se confruntã generaþia tinãrã din perspectiva
analizei calitãþii vieþii.
Una dintre acestea - poate nu cea mai importantã, dar, neîndoielnic,
esenþialã - o constituie chiar faptul de a vorbi despre problemele tinerilor
ºi nu despre problemele tineretului Cu alte cuvinte, necesitatea de a face
diferenþe în universul problemelor umane la nivelul generaþiilor înseºi ªi
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dacã, avînd în vedere un set cât mai cuprinzãtor de indici ai calitãþii vieþii
vom opera distincþiile rezultate din luarea în considerare a particularitãþilor
psiho-sociaîe ale diverselor categorii de tineri, beneficiul, atât pentru
cunoaºtere cât ºi pentru acþiunea socialã, va fi incontestabil mare.
Este de la sine înþeles cã dialogul avînd în centru tema calitãþii vieþii
constituie o perpetuã confruntare ºi, totodatã, o încercare de punere în
acord a unor aspiraþii ºi, respectiv, cerinþe, exigenþe, cu efectwizarea unor
eforturi destinate acestui scop ce va constitui, la rândul sãu, izvorul altor
aºteptãri ºi noi cerinþe de creºtere a calitãþii vieþii.
Fãrã îndoialã cã un aºa-numit complex de indici ai calitãþii vieþii care poate fi comun tuturor categoriilor de populaþie, deci ºi tinerilor-conþine
cel puþin urmãtoarele: starea de sãnãtate fizicã ºi psihicã, condiþiile
ecologice de viaþã (respectiv, calitatea mediului ambiant), calitatea mediului
social-politic, gradul de acces la mvãþãmînt ºi la culturã, condiþiile de muncã
ºi de organizare a muncii, raportul dintre timpul de muncã ºi timpul liber ºi
modul de folosire a timpului liber, nivelul ºi evoluþia veniturilor, nivelul ºi
structura consumului
Din corelarea tuturor acestor indici cu un evantai problematic ce
devine specific în mãsura în care particularizeazã situaþiile trãite de anumite
subgrupe aparþinãtoare mai largului grup social denumit “tineret” rezultã o
imagine caleidoscopicã a calitãþii vieþii, parþial autenticã, parþial
deziderativã. Autenticã - atunci dnd redã probleme ca: siguranþa ori
nesiguranþa locurilor de muncã, mãrimea veniturilor, prezenþa/absenþa
locuinþelor, natura relaþiilor interpersonale (prietenie, cãsãtorie, divorþ etc),
petrecerea timpului liber, distracþii º.a. Deziderativã-mai ales atund dnd
tinerii contrapun realitãþilor autohtone modele (de obicei, occidentale) spre a
cãror imitare (uneori neselectivã) me îndeamnã.
Dar evantaiul problemelor tinerilor din perspectiva (analizei) calitãþii
vieþii nu poate eluda nici aspectele atitudinale: participare activã sau
oportunism-militantism sau fals-militantism ºi, în strinsã corelaþie cu
acestea, siguranþa ori nesiguranþa perspectivei în tandem cu posibilitatea ori
lipsa posibilitãþii de exprimare a nãzuinþelor specifice.
‘Tineretul este generaþia care vine”, dar nu cea care-vorba poetului
- “vine, vine, vine...” ºi nu se mai opreºte! Dimpotrivã, este generaþia care
preia ºtafeta înnoirilor ºi tinde sã înalþe calitatea vieþii.
Cu siguranþã, revoluþia începutã în decembrie 1989 a relevat, într-o
manierã ineditã ºi cu o intensitate aparte, rolul istoric, adicã revoluþionar ºi
constructiv al tinerei generaþii, situînd-o, fãrã putinþã de tãgadã, în prim-
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planul activitãþii social-politice româneºti Acest fapt de viaþã autenticã, ce se
cere analizat în determinãrile sale cele mai profunde, atât în istoria sa, cât ºi
în perspectivele pe care le deschide, impune efectuarea sistematicã a unor
investigaþii ºtiinþifice în rindul tuturor categoriilor socio-profesionale de
tineri, în noul context sociaî-poîitic democratic. Neîndoielnic, cea mai
eficientã modalitate de înfãptuire a acestui important demers o constituie
cea insti-tuþionalizatã, cu atât mai mult cu cât þara noastrã dispune în
acest sens de o anumitã tradiþie, relativ recentã, susþinutã prin activitatea
Centrului de Cercetãri pentru Problemele Tineretului, între anii 1968 -1990.
în cele ce urmeazã, vom pleda, pe scurt, pentru amplificarea travaliului
ºtiinþific avînd în centru problemele tinerilor din perspectiva (analizei) calitãþii
vieþii:
1. Cercetarea instituþionalizatã a problematicii menþionate este impusã
de necesitatea informãrii obiective a diverselor instituþii, partide,
organizaþii ºi asociaþii asupra problemelor prioritare ale tinerilor
dintr-o perspectivã globalã, naþionalã ºi nu numai dintr-una
fragmentatã, regionalã sau localã.
2. Dat fiind înfiinþarea Departamentului tineretului în cadrul
Ministerului Tineretului ºi Sporturilor, ar fi oportun ca acesta sã-ºi
fundamenteze întreaga activitate pe cunoaºterea ºtiinþificã
(întreprinsã de institutele specializate, deci inclusiv de Institutul de
ªtiinþe ale Educaþiei, de Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii ºi,
bineînþeles, de Institutul de Studii ºi Cercetãri pentru Problemele
Tineretului) a aspiraþiilor ºi nevoilor tinerilor pentru instrucþie ºi
educaþie ºi, în general, pentru culturã, a relaþiilor lor interpersonale, a
modalitãþilor lor de integrare în muncã ºi în societate, a participãrii lor
la dezvoltarea economico-socialã a patriei º.a., pentru a construi ºi a
pune în aplicare strategii viabile de valorificare a potenþialului creator
al tineretului.
3. De altfel, pentru a se putea înfãptui o schimbare radicalã în
dialogul societãþii cu tineretul -- imperativ ce decurge nemijlocit din
obiectivele ºi din sensul major al Revoluþiei începute în decembrie
1989 - este necesarã cunoaºterea temeinicã ºi susþinutã (iar
institutionalizarea acestei activitãþi conferã certe garanþii în acest
sens) a dorinþelor ºi nãzuinþelor tinerilor, a comportamentului lor de zi
cu zi
4. De asemenea, este limpede cã luarea deciziilor pe linie de stat
referitoare la tineret trebuie sã se facã “în cunoºtinþã de cauzã”, adicã
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sã fie fundamentatã pe cunoaºterea temeinica a realitãþilor din rihdul
tinerilor ºi cu care se confruntã tinerii. În acest sens, legislaþia
referitoare la tineret, precum ºi oportunitãþile destinate tinerilor este
necesar sã vinã în înîîmpinarea unor particularitãþi ºi cerinþe reale ale
tinerei generaþii, a cãror cunoaºtere aprofundatã se poate realiza
numai prin coroborarea rezultatelor investigaþiilor tuturor institutelor de
cercetare care au în vedere tinerii ºi problemele acestora.
5. În acelaºi timp, necesara lãrgire a gradului de cunoaºtere de sine
a tineretului? inclusiv pentru a spori participarea acestuia la decizie,
impune adîucirea cercetãrii ºtiinþifice a problemelor tuturor categoriilor
socio-profesionale de tineri, în fond a analizei calitãþii vieþii acestora.
6. Totodatã, reunirea ºi decantarea temeinicã a rezultatelor tuturor
investigaþiilor întreprinse asupra tinerilor din þara noastrã ar fi utilã ºi
pentru formarea unei noi generaþii de cercetãtori în rândul
tinerilor. Datorita interdicþiilor impuse de regimul dictatorial ºtiinþelor
umane în general, în ultimii ani nu au mai fost pregãtiþi specialiºti,
inclusiv pentru cercetarea ºtiinþificã a tineretului. Se poate vorbi, deci,
de un anumit “vid de cadre noi pentru acest domeniu.
7. În sfârºit, dar nu în ultimul rând ca importanþã, menþinerea în
continuare la cote înalte a interesului ºi atenþiei întregii societãþi faþã
de problematica tineretului, cu alte cuvinte întreþinerea unei
atmosfere mereu noi în jurul problemelor tinerei generata, se
poate înfãptui în primul rând cu implicarea instituþionalizatã a
cercetãrii ºtiinþifice în acest domeniu în sarcina cãreia ar intra, în
opinia noastrã, ºi constituirea unei bãnci de date despre tineret, care
implicit ar reflecta calitatea vieþii tinerilor.
Este meritul Academiei Române ºi respectiv al Institutului National de
Cercetãri Economice de a fi prilejuit, în acest mod, readucerea în atenþie a
problemelor tinerilor, respectiv a cercetãrii acestui domeniu ce se cuvine
apreciat ca atare.
Vã mulþumesc pentru atenþie!

DESPRE FIABILITATEA UMANÃ
conf. dr. Adrian MIHALACHE
1. Tehnologie ºi fiabilitate
Lumea modernã este confruntatã cu necesitatea stabilirii unei relaþii
dinamice a-decvate între tehnologie ºi capacitãþile umane, avînd în vedere
ratele lor diferite de dezvoltare ºi direcþiile lor de evoluþie, uneori divergente.
Orice transformare politico-socialã presupune regîndirea raportului dintre
om ºi tehnologie. Gahdhi, pledînd în timpul luptei pentru independenþa Indiei
pentru revigorarea tehnologiilor tradiþionale, nu se erija într-un adversar al
modernitãþii, exponent al unui specific naþional, ci propunea un alt tip de
relaþie între om ºi maºinã.
Absenþa unui rãspuns uman adecvat în interacþiunea cu sistemele
tehnologice sofisticate are ca efect fragilitatea ambientului artificializat,
manifestatã printr-o comportare imprevizibilã ºi o degradare rapidã ale
acestuia. Fãrã o reacþie umanã, tehnologia este ineficientã, afirma John
Naisbitt în “Megatrends”, incapabilã sã asigure un nivel de fiabilitate ridicat
al sistemelor tehnice, fapt cu consecinþe grave în plan uman* individual sau
colectiv. Invers, fiabilitatea precarã a factorului uman are, ea însãºi,
repercusiuni asupra fiabilitãþii tehnologice, implicînd o degradare accentuatã
a ansamblului socio-tehnic Fiabilitatea este deci acei concept cultural
unificator care poate cuprinde tehnologia ºi umanul într-o abordare
structuratã, þinînd seama atât de specificitatea fiecãrei laturi cât ºi de zona
lor de interferenþã.
Speranþa pe care o avem într-un reviriment economic bazat pe o
rapidã retehnolo-gizare ar putea fi deºartã dacã nu vom fi pregãtiþi sã
mteracþionãm cu noile tehnologii astfel încât sã le putem utiliza eficient, cu
rezultate fiabile. O modificare a tipului de relaþie între om ºi maºinã,
experimentatã în contextul tehnologiilor existente, s-ar putea dovedi o
modalitate constructivã de pregãtire a terenului, avînd rezultate benefice,
deºi eventual modeste, chiar în termen scurt. Reflecþia teoreticã ne aratã
cã, departe de a privi infuzia de tehnologie ca panaceu, trebuie sã ne
adaptãm capacitãþile umane în vederea unui dialog optim cu orice nouã
tehnologie. Dacã într-o concepþie clasicã, teoria fiabilitãþii modeleazã
caracteristicile intrinseci ale mediului tehnologic ºi elaboreazã metodele
strict tehnice în vederea ameliorãrii lor, în concepþia actualã fiabilitatea este
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privitã ca o caracteristicã globalã a sistemelor tehnieo-umane, iar
asigurarea ei se bazeazã pe acþiuni întreprinse atât la nivel tehnic cât ºi la
nivelul factorului uman.
2. Factorul uman în procesul tehnologic
Factorul uman mtemne în procesul tehnologic în patra ipostaze
asociate activitãþilor de concepþie, operare, mentenanþã ºi organizare, toate
esenþiale în asigurarea unei fiabilitãþi globale a procesului. Activitatea de
concepþie, prin care cerinþele ºi specificaþiile unui sistem sunt explicitate sub
forma unui algoritm realizabil prin mijloace tehnice disponibile, constã în
desfãºurarea unui raþionament care transformã o anumitã configuraþie de
date referitoare la resurse, într-o altã configuraþie cu un conþinut
informaþional mai bogat Deºi crucialã, deoarece creaþia proiectelor, a “matricelor”, în exprimarea lui Jacques Attali (Bruits, PUF, 1977, pag. 208), care
stau la baza producþiei repetitive, este zona în care se desfãºoarã prioritar
competitivitatea economicã, fiabilitatea raþionamentelor umane a început sã
fie studiatã recent, odatã cu creºterea ponderii produselor informatice
(software).
Activitatea de operare, prin care are loc o transformare a unei
configuraþii materiale, utilizeazã din ce în ce mai puþin participarea umanã,
orientînd-o spre supraveghere ºi intervenþie în cazul constatãrii unor
anomalii. În acest fel, operarea se apropie din ce în ce mai mult de
activitatea de mentenanþã, prin care se identificã starea realã a sistemului ºi
se intervine dupã caz, în scopul reconfigurãrii unei stãri dorite. În ambele
activitãþi, promptitudinea ºi acurateþea reacþiei umane sunt esenþiale.
în sfârºit, ipostaza de manager a factorului uman solicitã capacitãþile
acestuia de obþinere, selecþie ºi transmitere de informaþii, în vederea
orientãrii eficiente a organizãrii unitãþii tehnologice, Henri Fayol definea în
1914 activitatea managerului prin patru verbe: a planifica, a organiza, a
coordona, a controla. În aceastã viziune tradiþionalã, managerul utilizeazã o
informaþie sintetizatã la un înalt nivel de abstractizare ºi utilizeazã metodele
cercetãrii operaþionale pentru ceea ce încã se numea, în anii ºaizeci,
conducerea ºtiinþificã a producþiei. O cercetare întreprinsã de Henry
Mintzberg (Harvard Business Review 2 A990, pag. 163-176) aratã cã,
departe de a utiliza în mod sistematic un agregat informaþional complex,
managerul modern joacã mai ales un rol activ în relaþiile interpersonale,
procurã ºi disemineazã informaþii de detaliu, intervine direct în situaþii de
crizã localã. Fiabilitatea activitãþii manageriale presupune treceri rapide de
la viziunea generalã la telescoparea detaliului semnificativ, capacitatea de
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comutare a atenþiei de la un proiect la altul, sesizarea valorii simptomatice a
anumitor amãnunte.
Toate cele patru tipuri de activitãþi descrise reprezintã modalitãþi de
rezolvare a unor probleme prin îmbinarea raþionamentelor algoritmice cu
tehnicile euristice. Ele fac apel, într-o mãsurã mai mare sau mai micã, la
reprezentãri ale realului situate pe diverse niveluri de abstractizare ºi la
modele teoretice decupate din cîmpul cultural larg ºi din diferite zone
specializate ale acestuia. Pe baza lor, se iau decizii ºi se adoptã acþiunile ºi
procedurile de urmat, în conformitate cu arborele lui Rasmussen.
Rezolvarea unor sarcini elementare, tipice pentru operare sau
mentenanþã, presupune în primul rând rapiditatea ºi precizia reacþiei umane,
trãsãturi cultivate printr-un antrenament care dispenseazã recurgerea îa
reprezentãri sofisticate sau la modele teoretice, fapt ce ar risca sã întîrzie
acþiunea corectivã. De altfel crearea unor auto-matisme la nivelul
comportamentului uman permite degajarea activitãþii cerebrale ºi orientarea
ei cãtre rezolvarea sau formularea unor probleme noi
Având în vedere cele patru modalitãþi de implicare umanã în procesul
tehnologic, J. L. Nicolet ºi J. Celier definesc fiabilitatea umanã prin
probabilitatea ca un individ, echipã sau organizaþie sã îndeplineascã o
misiune în limite acceptabile ºi într-un interval de timp precizat (La fiabiiite”
humaine dans Tentreprise, Masson, 1990). Cercetãrile întreprinse pânã în
prezent au studiat îndeosebi comportamentul factorului uman în activitãþile
de operare ºi de mentenanþã. În aceste direcþii s-a impus modelul rognitiv
THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) al lui Swain ºi
Guttman, utilizat îndeosebi în asigurarea fiabilitãþii ºi securitãþii centralelor
nucleare (K. S. Park, Human Reliability, Elsevier, 1987). Modelul presupune
o etapã calitativã, în care se definesc sarcinile elementare, se stabileºte
succesiunea lor ºi se construieºte arborele logic al activitãþii. În etapa
cantitativã, se asociazã fiecãrei acþiuni elementare o probabilitate de eroare,
care se pondereazã cu factorii PSF (Performance Shaping Factors) capabili
sã influenþeze realizarea acþiunii Calculul probabilitãþii de ansamblu a erorii
se efectueazã apoi pe baza arborelui logic, þinind seama de dependenþele
între erorile elementare ºi de probabilitatea, specific umanã, de corecþie a
erorii comise. Modelul Swain considerã îndeosebi erorile de comportament
(de mod extern), semnificate de expresia “a comite o eroare”.
Un alt model (Morlat-Cahuzac) considerã erorile de reprezentare
descrise prin expresia “a fi în eroare”. Acest model þine seama de faptul cã
acþiunile umane sunt guvernate nu atât de cunoaºterea nemijlocitã a stãrii
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lumii înconjurãtoare, cât de reprezentãrile mai mult sau mai puþin fidele ale
acesteia, orice acþiune fiind condusã de jocul imaginilor abstracte ale lumii.
Acest model aratã necesitatea conºtientizãrii erorii prin testarea periodicã a
corectitudinii reprezentãrilor umane. Importanþa predicþiei fiabilitãþii umane
în operare ºi mentenanþã a condus la construcþia, pe baza modelelor
teoretice descrise, a unor sisteme cu inteligenþã artificialã avînd drept scop
evaluarea fiabilitãþii umane (Westinghouse, 1987). Studiile efectuate aratã
cã evitarea blocajului informaþional, ierarhizarea nivelurilor de abstractizare
ºi construcþia unor echipamente insenzitive la erori izolate constituie mãsuri
eficiente de asigurare împotriva erorilor umane.
3. Individ, echipã, organizaþie
Criteriile fiabilitãþii umane individuale sunt legate de aptitudinile fizice
ºi intelectuale, de rezistenþa psihicã ºi de cunoºtinþele teoretice ale
persoanei Foarte adesea adecvarea la o sarcinã concretã este judecatã
doar prin prisma cunoºtinþelor teoretice, neglijîndu-se îndeosebi factorul
rezistenþei psihice. Ameliorarea acestor caracteristici individuale depinde de
structura cadrului social în care individul este integrat, cadru care trebuie sã
favorizeze coerenþa internã a personalitãþii, evitînd scindarea ei prin
conflicte interne, cum ar fi acela dintre realizarea socialã ºi integritatea
moralã. De asemenea, trebuie evitatã reducerea individului la o serie de
competenþe specializate coexistente la un anumit moment sau succedînduse în mod haotic de-a lungul traiectoriei unei existenþe.
Deplasînd acum atenþia de la individ la echipã, apare necesitatea unui
echilibru între structura formalã a acesteia, definitã prin roluri ºi relaþii
explicite, ierarhizate, ºi structura informalã, caracterizatã prin margini de
libertate ale fiecãrui membru ºi printr-o comunicare orizontalã a informaþiei
Fluiditatea echipei în organizarea tehnologicã modernã este evidenþiatã de
ponderea cercurilor de calitate care, dupã succesele înregistrate în
contextul industriei japoneze, au fost promovate, ce-i drept cu un succes
mai modest, în cadrul industriei occidentale.
Trãsãturile care dau identitate unei echipe sunt armonia, autonomia ºi
complementaritatea, Armonia este asiguratã printr-o stabilitate relativã, prin
formularea exactã ºi prin ierarhizarea obiectivelor ºi mai ales, printr-un
limbaj comun, eliberat de retorica tradiþionalã legatã de stnieturile piramidale
care presupun o direcþionare preponderent verticalã a informaþiei Autonomia
se realizeazã prin faptul cã echipa dispune de întreaga informaþie necesarã
mdeplinirii obiectivelor, are libertate de decizie ºi de gestiune în ceea ce
priveºte organizarea lucrului, perfecþionarea cunoºtinþelor ºi evaluarea
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capacitãþilor membrilor ei îa sftrºiî, complementaritatea presupune diversificarea competenþelor îa diferite niveluri de specializare, combinarea unor
tipuri diverse de personalitãþi, înclinate spre analizã, respectiv spre sintezã,
spre reflecþie, respectiv spre acþiune. Valorificarea particularitãþilor indivizilor
prin complementaritate în cadrul unei echipe este mai eficientã dedî
încercarea de modelare a fiecãrui individ pentru ca acesta sã corespundã
unui tip standard, de o mediocrã completitudine.
Trecînd acum de îa nivelul echipei la acela al organizaþiei, remarcãm
cã fiabilitatea sa rezultã din capacitatea structurii organizaþionale de a oferi
mdiviziîor care o compun mobiluri pentru un comportament adecvat Este de
menþionat de îa început cã mobilurile nu sunt legate strict de recompensa
materialã, odatã asigurat un nivel rezonabil al acesteia. Structura
organizaþionalã trebuie sã includã reacþii negative faþã de erorile comise, cu
delimitarea riguroasã a responsabilitãþilor individuale ºi identificarea
cazurilor când însãºi structura este sursã de erori, dar ºi reacþii pozitive în
raport cu orice realizare personalã. Situaþia în care aspectul coercitiv este
accentuat prin prevalenta reacþiilor negative este ilustratã de cazul firmei
Dominion Swann, producãtoare de componente electrice pentru automobile,
caz relatat în Harvard Business Review, nr. 2,1990.
Confruntatã cu o eroziune a eficienþei economice datoratã îndeosebi
crizei de autoritate, Dominion Swann recurge la serviciile firmei Sciex Plan
Inc., care elaboreazã un sistem informatic integrat pentru controlul
amãnunþit ºi evaluarea performanþelor personalului, mregistrîndu-se viteza
de lucru, rata erorilor, timpul de muncã neutili-zat Personalul este urmãrit în
incinta firmei printr-un sistem TV cu circuit închis ºi poate fi contactat acasã,
locuinþele personale fiind dotate de cãtre firmã cu fax ºi calculator personal
Angajarea personalului se face pe baza unui portret robot al amploaiatului
ideal, portret care include, în afara performanþelor profesionale, particularitãþi ºi gusturi personale legate de imaginea memoratã a unor angajaþi
merituoºi în pofida unui reviriment constatat îndatã dupã adoptarea acestor
mãsuri, este de prevãzut cã fiabilitatea acestei organizaþii va suferi o rapidã
eroziune în timp.
Cu totul altfel stau lucrurile la firma Raychem, producãtoare de
echipamente optoelectronice, a cãrei formulã de competiþie este situarea
“hors concours”. O asemenea strategie presupune un proces continuu de
inovare, realizat printr-un nucleu tehnologic puternic, orientat spre cercetãri
fundamentale în ºtiinþa materialelor ºi prin numeroase interfeþe care preiau
ideile generate de nucleu ºi le încorporeazã în produse ºi servicii vandabile.
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Motivaþia efortului intelectual este mai puþin pecuniarã (salariile sunt doar cu
16% mai mari decât la alte firme similare), ci este legatã de recunoaºterea
valorii individuale ºi de asigurarea unui ambient care stimuleazã
creativitatea. Firme dinamice ºi moderne ca Raychem, Intel sau Tandem
Computers evitã sa ridice bariere în calea schimbului de idei ºi favorizeazã
reþelele comunicationale neierarhizate ºi neinstitutionalizate. Informatizarea
este orientatã spre controlul producþiei, nu al oamenilor, a cãror evoluþie
profesionalã este în atenþia permanentã a managerului
4. Cisltura de întreprindere
Întreprinderea modernã, conºtientã de ponderea resurselor umane în
succesul economic, se transformã într-un teren privilegiat al împlinirii
individului. Dacã la începuturile erei moderne întreprinderea patemaîistã
participa la viaþa cetãþii, construind ºcoli, biserici ºi patronînd mari serbãri
civice, în contextul “valului al doilea” a! civilizaþiei industriale ea s-a separat
de viaþa sodo-culturalã, devenind un spaþiu alienam.
Începând din anii ºaptezeci se constatã o slãbire a legãturilor care
unesc individul cu marile entitãþi instituþionale (stat, bisericã, partide politice)
În favoarea unei îmbogãþiri a vieþii familiale ºi profesionale. Sentimentul
apartenenþei la o întreprindere s-a dezvoltat, munca a pierdut conotaþia
trudei, transformîndu se treptat în plãcerea care însoþeºte manifestarea
însuºirilor individuale. Apare un nou concept, cultura de întreprindere,
constelaþie de simboluri care joacã un rol unificator pentru o anumitã colectivitate, diferenþiind-o în acelaºi timp în raport cu altele, aspiraþiile individuale
fiind astfel orientate în direcþia scopurilor organizaþiei Valoarea simbolicã a
participãrii este potenþatã prin momente spectaculare care implicã factorul
uman într-o atmosferã emoþionalã, intens mediatizatã. Creînd evenimente
cu pondere culturalã, întreprinderea trezeºte un sentiment de apartenenþã
în rândul angajaþilor, dîndu-le o viziune de ansamblu, generatoare de
mîndrie profesionalã. Propulsarea unei imagini favorabile cu concursul
mediilor specializate stimuleazã comunicarea internã ºi mobilizeazã resursele umane în jurul unui grup de idei avînd rolul de mit fondator.
Contradicþia dintre dezvoltarea tehnologicã ºi capacitãþile umane
poate fi înþeleasã ºi depãºitã dacã este abordatã din punctul de vedere al
teoriei fiabilitãþii. Tehnologia modernã presupune un internaþionalism
cultural, în timp ce tendinþa capacitãþilor umane este de ancorare într-o
specificitate localã, rebelã faþã de integrarea într-un sistem productiv eficient
la nivel planetar. De aceea, racordarea la circuitul mondial al valorilor
presupune o rapidã aculturaþie tehnologicã, compensatã printr-o recuperare
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afectivã a propriei identitãþi. Refuzul unei colectivitãþi de a-ºi accepta propria
imagine este cea mai mare piedicã în calea deschiderii sale spre dezvoltare
deoarece, prin transfer, apare suspiciunea faþã de imaginea celuilalt, privit
ca înºelãtor sau, mai rãu, ca binefãcãtor. Dimpotrivã, acceptîndu-ne “fãrã
umilinþã ºi fãrã de mîndrie” putem învãþa, rãmânînd noi înºine, putem oferi,
fãrã a pierde nimic.

CALITATEA VIEÞII ÎN PERIOADA DE TRANZIÞIE1
dr. Ioan MÃRGINEAN,
Gheorghe SOCOL
Iniþiate acum trei decenii în Statele Unite ale Americii, cercetãrile
privind calitatea vieþii au cunoscut o extindere continuã, pentru ca în prezent
sã reprezinte în întreaga lume unul din cele mai importante domenii de
investigaþie al ºtiinþelor sociale. În þãrile dezvoltate calitatea vieþii este
studiatã pe de-o parte, pentru ca, pe baza identificãrii condiþionãrilor
obiective ºi subiective care o determinã, sã se poatã acþiona în vederea
fructificãrii mai depline pe plan uman a resurselor social-economice
existente ºi, pe de altã parte, pentru a diminua ºi þine sub control plaga
sãrãciei, care, în ciuda tuturor progreselor realizate, continuã sã afecteze ºi
aici unele categorii sociale. La rândul lor, în þãrile sãrace ºi în curs de
dezvoltare, calitatea vieþii se studiazã mai ales pentru ca societatea sã
obþinã pe aceastã cale elementele necesare elaborãrii unei politici sociale
care sã atenueze cât de cât urmãrile dramatice ale unor resurse limitate în
planul existenþei umane.
Cercetãrile desfãºurate pânã în prezent au demonstrat complexitatea
deosebitã a acestei dimensiuni a ontologiei socio- umane, condiþionarea
calitãþii vieþii de un numãr considerabil de factori obiectivi ºi subiectivi. În
fond, calitatea vieþii este finalitatea întregii practici sociale, resortul de la
care pornesc impulsuri pentru întreaga activitate umanã, în ea îºi aflã sens
tot ceea ce se întâmplã în societate, începând cu producerea bunurilor
materiale ºi terminând cu creaþia spiritualã. De aceea, studiul calitãþii vieþii
înseamnã implicit o estimare de ansamblu a stãrii societãþii, o judecatã
indiscutabilã a gradului în care aceasta, privitã atât la scarã macro cât ºi la
nivel micro, îºi realizeazã finalitatea ei umanã.
Experienþa cercetãrilor de pânã acum privind calitatea vieþii a condus
la conturarea a douã mari direcþii de activitate. Una din acestea, cu caracter
mai pronunþat teoretic, se ocupã de punerea la punct a aspectelor de
ordin conceptual precum: definirea calitãþii vieþii, a modului de trai ºi
stilului de viaþã, stabilirea relaþiei dintre componentele obiective ale
1
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calitãþii vieþii ºi trãirea subiectivã corespunzãtoare acestora,
identificarea sau construirea indicatorilor sociali cu ajutorai cãrora
calitatea vieþii poate fi mãsuratã ºi configuratã etc. A doua mare direcþie
rezultã din aplicarea conceptelor menþionate mai sus, realitãþilor
concrete, în vederea mãsurãrii calitãþii vieþii ºi clarificãrii celorlalte
aspecte adiacente, Desigur, între aceste douã direcþii funcþioneazã,cum
este ºi firesc, o permanentã ºi reciprocã intercondiþionare.
Dintre aspectele teoretice, de o mai mare atenþie a avut parte
problematica indicatorilor sociali, datã fiind implicarea lor directã în
cercetarea concretã a calitãþii vieþii.
Ca urmare, se poate spune cã în momentul de faþã dispunem de un
set complet de indicatori de stare care permit realizarea unei diagnoze
veridice ºi riguroase a dimensiunilor obiective ale calitãþii vieþii în schimb,
alte aspecte teoretice, între care însuºi conceptul de calitate a vieþii, se aflã
încã în faza construcþiei logice. Dacã elaborarea teoreticã (în special dupã
ce s-a ajuns în stadiul în care modelul conceptual putea oferi suficiente
posibilitãþi de transpunere operaþionalã) cunoaºte un ritm mai lent,
cercetãrile concrete, impulsionate de considerente de ordin practic, se
bucurã de o tot mai mare extindere. Cu timpul, în cadrul acestora s-au
individualizat douã domenii de investigaþie: al factorilor sau surselor calitãþii
vieþii, dimensiunea obiectivã a acesteia, ºi efectul lor ulterior, intrat în
literaturã cu numele de percepþie a calitãþii vieþii (sau dimensiunea
subiectivã). Dimensiunea obiectivã este descrisã cu ajutorul indicatorilor de
stare, iar cea subiectivã prin intermediul indicatorilor de satisfacþie.
Operând cu indicatori precis mãsurabili, literatura de specialitate
considerã dimensiunea obiectivã punctul forte a analizei calitãþii vieþii, pe
când calitatea perceputã a vieþii, caracterizatã cu ajutorul indicatorilor de
satisfacþie, punctul ei mai slab. Situaþia aceasta se datoreazã atât
slãbiciunilor inerente indicatorilor de satisfacþie, cât ºi complexitãþii
mecanismului prin care componentele exterioare ale calitãþii vieþii îºi gãsesc
întruchiparea pe plan subiectiv în stãri sufleteºti determinate. O dovadã
elocventã în acest sens o aduc cercetãrile care pun în evidenþã caracterul
ambiguu al relaþiei dintre calitatea vieþii, aºa cum rezultã ea din indicatorii
care definesc bunãstarea materialã, ºi calitatea perceputã a vieþii, respectiv
evaluarea de cãtre subiecþi a propriei lor condiþii existenþiale. Într-adevãr,
creºterea valorii indicatorilor economici de bazã antreneazã dupã sine un
spor de satisfacþie numai pânã la un punct, dupã care covariaþia se
suspenda sau devine nesemnificativã; de asemenea, cercetãrile pun în
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evidenþã faptul cã între þãri cu o dezvoltare generalã destul de diferitã nu
existã o diferenþã prea mare în ceea ce priveºte percepþia calitãþii vieþii.11
Realitatea este cã starea de satisfacþie cu viaþa este un sentiment
extrem de complex nãscut la intersecþia dintre planul conºtient ºi cel
inconºtient ºi în care elementele cognitive se îngemãneazã cu cele
emoþionale, ceea ce impune perfecþionarea în continuare a metodologiei ºi
instrumentelor de abordare a calitãþii trãite a vieþii. Dacã facem abstracþie de
studiile mai vechi privind nivelul de trai, la noi, în Romania, calitatea vieþii ºi
problematica adiacenta a început sã fie cercetatã în anii ‘70. Mai întâi au
fost puse în discuþie aspectele de ordin metodologic ºi conceptual, s-a
selectat ºi alcãtuit setul de indicatori sociali, conturându-se astfel un model
teoretic propriu de analizã a calitãþii vieþii care la începutul deceniului al 9lea a stat la baza unei cercetãri concrete în mediul urban cu ajutorul unui
eºantion naþional. Iniþiatorul acestui program de cercetare, la care au lucrat
mai mulþi cercetãtori, a fost profesorul Cãtãlin Zamfir. Rezultatele
desfãºurate în acest cadru timp de circa an deceniu (materializate în trei
volume2, mai multe studii ºi articole) atestau sincronizarea cercetãrilor
efectuate la noi în domeniul calitãþii vieþii cu activitãþile similare din cele mai
avansate þãri. Din punct de vedere strict ºtiinþific, modelul teoretic amintit,
care a fundamentat cercetarea calitãþii vieþii în România în perioada
anterioarã revoluþiei din decembrie 1989, a fost corect Metodologia ºi
indicatorii folosiþi au fost operante. Ipotezele de la care s-a pornit an fost de
asemenea judicioase. Cu toate acestea, fiindcã în condiþiile regimului
comunist acþionau comandamente restrictive de ordin ideologic, aplicarea
acestui modei în cercetarea concretã a putut fi valorificatã mai ales sub
forma unor rezultate parþiale.
Situaþia catastrofalã a calitãþii vieþii moºtenite de la regimul înlãturat
face din mobilizarea tuturor resurselor în vederea ridicãrii nivelului de viaþã
deasupra limitei sub care este pusã în pericol conservarea însuºirilor
biologice ºi morale ale populaþiei ºi apoi, în perspectivã, alinierea acestuia
la standardele lumii civilizate, un imperativ social. Asocierea ºtiinþei la acest
efort este indispensabilã.

1
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“Quality of life: Problems of assessment and measurement”, UNESCO, Socioeconomic Stadies, 5,1985.
Mod de viaþã ºi calitatea vieþii, Bucureºti, Editura Politicã, 1982; Indicatorii ºi surse de
variaþie a calitãþii vieþii, Bucureºti, Editura Academiei, 1984; Stiluri de viaþã ºi dinamica
lor în societatea contemporanã, Bucureºti, Editura Academiei, 1989.
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Prin înfiinþarea institutului de specialitate a! Academiei Române se
creeazã posibilitatea studierii aprofundate a tuturor aspectelor calitãþii vieþii
ºi, pe aceastã bazã, elaborarea unei strategii coerente în aceastã privinþã în
acest sens, în 1990 institutul ºi-a propus sã realizeze o diagnozã a calitãþii
vieþii din þara noastrã care sã surprindã, pe cât posibil mai exact, unde ne
aflãm din acest punct de vedere în momentul de faþã. În realizarea þelului
propus am pornit de la schema de cercetare de care s-a folosit Cãtãlin
Zamfir ºi colaboratorii sãi acum câþiva ani, cãreia i-am adus unele modificãri
sugerate de funcþionarea ei anterioarã ºi, totodatã, pentru a o face mai
potrivitã condiþiilor actuale. Modelul adoptat l-am aplicat unui eºantion
national1 de 2050 de persoane din toate zonele ºi în care au fost
reprezentate în mod corespunzãtor principalele categorii socioocupationale
ºi rezidenþiale ale populaþiei.
Ce am obþinut? O descriere detaliatã a calitãþii vieþii populaþiei
studiate, care ar putea fi extrapolatã la scara întregii þãri. Diagnoza globalã
a calitãþii vieþii se configureazã pertinent, imaginea obþinutã fiind susþinutã
de valoarea componentelor caracteristice ºi anume: standardul economic al
gospodãriei (dat de venituri, locuinþã, înzestrarea gospodãriei), condiþii
locale de viaþã (rezultate din caracteristicile mediului ambiant ºi ale
serviciilor), relaþiile sociale (exprimate de mediul social ºi viaþa de familie),
munca ºi timpul liber (caracterizate prin calitatea umanã a muncii ºi
indicatorul de timp liber) ºi dimensiunea subiectivã a calitãþii vieþii (descrisã
prin prisma rolului jucat de prezent în elaborarea proiectelor viitoare ale
calitãþii vieþii ºi cu ajutorul relaþiei satisfacþie - insatisfacþie în viaþã).
Sintetic vorbind, indicatorii obiectivi se caracterizeazã prin valori
modeste. Pe întregul eºantion, venitul mediu declarat pe o gospodãrie a fost
de 3 209,80 iei lunar, iar pe o persoanã de 1858 lei lunar. Ponderea
principalã (aproape 70%) o deþin veniturile lunare de pânã la 2 000 lei pe o
persoanã ºi lunã, în timp ce venituri mai marii, de peste 3 000 lei pe lunã ºi
persoanã, permiþând o mai bunã acoperire a necesitãþilor, gãsim la mai
puþin de 10% din eºantion. În consecinþã, pentru circa 60% din populaþia
studiatã veniturile obþinute se situeazã sub necesitãþi sau la limita strictului
necesar, fapt confirmat de altfel de sãraca înzestrare a gospodãriei cu
echipament menajer ºi cultural, comparativ cu standardele europene, ºi de
modul de petrecere a timpului liber.
1

La elaborarea eºantionului ne-am folosit de schema conceputã de dr. Dumitru Sandu.
Vezi Buletinul informativ, nr. 1, 1990, al Asociaþiei Sociologilor din România.
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Comparând datele obþinute cu ocazia cercetãrii din 19801 cu cele din
1990 constatãm cã în intervalul de timp scurs s-a produs o diminuare a
proporþiei veniturilor atestând un standard economic ridicat ºi moderat ºi a
crescut în mod corespunzãtor proporþia veniturilor evaluate la limita strictului
necesar la toate cele trei categorii socio-ocupaþionale avute în vedere,
respectiv muncitori, cadre medii, intelectuali. Dacã proporþia celor care îºi
situeazã veniturile sub limita strictului necesar a crescut de peste 2 ori, în
schimb proporþia celor cu un venit corespunzând unui standard economic
ridicat s-a redus de circa 8 ori în intervalul menþionat. Se poate spune deci
cã societatea româneascã a cunoscut în ultimul deceniu un proces intens
de sãrãcire.
Valori modeste sau critice cunosc ºi alþi indicatori ai calitãþii vieþii luaþi
în considerare în cercetarea noastrã, începând cu modul de administrare a
localitãþii, transportul în comun, aprovizionarea cu bunuri alimentare sau
nealimentare, prestãrile de servicii, asistenþa sanitarã ºi pânã la
funcþionarea instituþiilor publice. Rezultatul cumulat al acþiunii lor apare în
mod elocvent în percepþia calitãþii vieþii Plasând investigaþia la acest nivel,
constatãm cã din cei 26 de indicatori de percepþie reprezentând toate
componentele calitãþii vieþii, numai ºase au valori preponderent pozitive ºi
anume: relaþiile cu vecinii, confortul locuinþei, localitatea de reºedinþã,
relaþiile de familie, starea de sãnãtate, mediul ambiant; ºapte componente
sunt percepute la nivelul mediu spre înalt, respectiv condiþiile de muncã,
teama scãzutã de ºomaj (observãm cã cercetarea s-a desfãºurat în lunile
iunie - iulie 1990), conducerea societãþii, satisfacþia pentru viaþa de zi cu zi,
asistenþa sanitarã, aprovizionarea cu bunuri alimentare, învãþãmântul; zece
componente sunt percepute la nivelul mediu spre scãzut sau negativ, dupã
cum urmeazã: respectarea drepturilor cetãþeneºti, funcþionarea instituþiilor
publice, transportul în comun, posibilitãþile de petrecere a timpului liber,
teama pentru securitatea personalã ºi pentru izbucnirea unor conflicte
sociale, prestãrile de servicii, aprovizionarea cu bunuri nealimentare, teama
de creºterea preþurilor, veniturile gospodãriei.
Ierarhizarea celor 26 de componente ale calitãþii vieþii ne aratã cã
jumãtate din ele se situeazã în zona criticã, unele dintre acestea fiind de
importanþã deosebitã pentru nivelul de trai: veniturile gospodãriei familiale,
teama de creºterea preþurilor, lipsa mãrfurilor nealimentare, calitatea slabã
1

Cf. Cãtãlin Zamfir, coordonator, Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii, Bucureºti
Editura
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a serviciilor, transportul în comun. Dacã la aceasta adãugãm cã ºi valorile
celor 6 indicatori percepuþi preponderent pozitiv nu sunt prea mari, putem
conchide cã, pe ansamblu, rezultã un nivel scãzut al satisfacþiei faþã de
calitatea vieþii trãite, ca o reflectare a posibilitãþilor modeste de care dispune
populaþia de a-ºi asigura cele necesare traiului, atât din punct de vedere
material cât ºi spiritual.
Þinând seama de faptul cã ºi în 1991 calitatea vieþii va fi supusã
aceloraºi presiuni specifice perioadei de tranziþie de la noi, nu ne propunem
sã aducem modificãri de fond schemei de cercetare utilizate anul anterior.
Experienþa cercetãrilor de anul trecut ne sugereazã totuºi unele nuanþe ºi
accente. Pe scurt, este vorba de: 1. perfecþionarea instrumentului
administrat eºantionului, în special pentru a-l face mai adecvat aspectelor
subtile ale calitãþii percepute a vieþii; 2. utilizarea în mai mare mãsurã a
indicatorilor statistici pentru definirea nivelului de trai, nucleul central ºi în
acelaºi timp partea cea mai sensibilã a calitãþii vieþii în perioada de tranziþie;
3. prelucrarea mai laborioasã a datelor, informaþiilor culese pentru a aduce
analiza mai aproape de cauzele fenomenelor; 4. aprofundarea situaþiei
speciale a unor categorii socio-profesionale (þãrani, persoane cu venituri
mici sau cu mulþi copii) ºi a unor zone defavorizate; 5. utilizarea experienþei
în domeniu a þãrilor est - europene care trec prin acelaºi proces de
reaºezare socialã ca ºi noi; 6. În sfârºit, dar nu în ultimul rând, studierea
atentã a consecinþelor unor fenomene specifice perioadei de tranziþie
(ºomaj, inflaþie, în primul rând) asupra calitãþii vieþii

ASPECTE ALE CERCETÃRII NIVELULUI
DE TRAI AL POPULAÞIEI*
dr. Viorel GHEORGHE, Andrei NOVAK, Mariana STANCIU
Importanþa ºi complexitatea problematicii nivelului de trai al populaþiei
constã în multitudinea ºi diversitatea proceselor ºi fenomenelor sociale ºi
economice care contureazã condiþiile de viaþã ale populaþiei ºi nivelul de
satisfacþie al acesteia.
Dintre subiectele referitoare la nivelul de trai al populaþiei, care reþin în
prezent atenþia cercetãtorilor din diferite þãri, le menþionãm pe cele
referitoare la: relaþia dintre producþia de bunuri ºi servicii ºi nivelul de trai;
structura, distribuþia ºi sursele de formare ale veniturilor populaþiei, sãrãcia
ºi strategiile de combatere a acesteia; relaþia dintre statutul socioprofesional ºi consumul de bunuri ºi servicii, dintre mãrimea ºi structura
familiei ºi consum, între aspiraþii ºi posibilitãþile de consum.
Odatã cu tranziþia la economia de piaþã, problematica aceasta a
devenit mai acutã în þãrile foste socialiste impunând, în primul rând,
revizuirea cadrului teoretico - metodologic de abordare.
Progrese însemnate s-au realizat în perfecþionarea metodologiei de
observare a gospodãriilor populaþiei, ceea ce a oferit posibilitatea obþinerii
unei varietãþi de informãrii, fapt deosebit de important mai ales pentru þãrile
în curs de dezvoltare unde iniþierea unor asemenea acþiuni a facilitat
obþinerea datelor necesare cercetãrii în domeniul economico - social.
Utilizarea tehnicii electronice de prelucrare a informaþiilor economico sociale a permis folosirea metodelor modeme de determinare ºi mãsurare a
multitudinii indicatorilor relevanþi ai nivelului de trai. Pentru a putea rãspunde
multiplelor cerinþe ridicate de cercetarea nivelului de trai al oamenilor,
Banca Mondialã a iniþiat programe de observare ºi cercetare a gospodãriilor
populaþiei în mai multe þãri în curs de dezvoltare. Aceste programe sunt
organizate în scopul ajutãrii þãrilor în curs de dezvoltare în obþinerea de
informaþii necesare alcãtuirii programelor, în orientarea politicilor de
dezvoltare. În general ele vizeazã diferitele segmente ale populaþiei ºi sunt
susþinute de ONU, Banca Mondialã, UNICEF ºi alte organisme
internaþionale. Intre domeniile de abordare ale acestor programe sunt
incluse: veniturile populaþiei, consumul ºi cheltuielile acesteia, forþa de
muncã, ºomajul ºi resursele de muncã disponibile, caracteristicile
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demografice, structura familiei, situaþia femeii ºi copiilor, condiþii de locuit,
sãnãtatea, nutriþia, educaþia etc. Astfel de cercetãri se organizeazã
Doina Cãlin, Cornelia Costin, Ovidiu Dîmbean, Camelia Gheorghe,
Viorel Gheorghe (coordonator), Iuliana Ghindã, Bogdan Iatan, Silvia Iftimie,
Marius Lefter, Dorina Miron, Andrei Novak (coordonator), Didona Papuc,
Carmen Rotariu, Mariana Stanciu, Dan Stegãroiu, Mirela Zecheriu.
în runde periodice, fiecare având ca obiect unui sau mai multe din
domeniile prezentate.
Pe plan internaþional cercetãrile referitoare la sfera serviciilor se
grupeazã pe trei mari direcþii: serviciile terþiarului (turismul, alimentaþia
publicã, întreþinerea ºi repararea locuinþelor º.a), serviciile cuaternarului
(transportul în comun, comerþul, telecomunicaþiile, finanþele, administraþia
etc.) ºi serviciile umane (educaþie ºi învãþãmânt, culturã, ocrotirea sãnãtãþii,
asistenþã ºi asigurãri sociale, utilizarea timpului liber). Sunt cunoscute
studiile efectuate de OMS privind influenþa vârstei asupra consumului
medical, problemele sãnãtãþii adolescenþilor, diferenþele culturale în
perceperea stãrii de boalã ºi în elaborarea comportamentului faþã de ea,
rolul consumatorului în politica de sãnãtate, rolul comportamentului
bolnavului în restabilirea lui biologicã ºi reintegrarea sa socialã, precum ºi
studiile efectuate de OCDE referitoare la indicatorii de performanþã ai
sistemului educaþional, eficienþa ºi eficacitatea învãþãmântului º.a.
Dacã pe plan internaþional sunt cunoscute tradiþiile de cercetare ºi
instituþiile cu multã experienþã în acest domeniu, în þara noastrã, înainte de
cel de-al doilea rãzboi mondial cercetãrile au avut mai mult un caracter
sporadic ºi/sau neinstituþionalizat, ele datorându-se iniþiativelor unor
deschizãtori de drumuri (vezi Dimitrie Gusti), ale cãror merite sunt cu atât
mai mari.
În ce priveºte ultimele trei decenii, deºi cadrul de cercetare s- a
instituþionalizat ºi au fost efectuate o serie de studii valoroase, s-au resimþit
efectele inaccesibilitãþii la datele statistice nepublicabile, ale mistificãrii
altora, precum ºi, de multe orii ale obligativitãþii ca rezultatele cercetãrii sã
“corespundã” binecunoscutelor documente de partid ºi de stat.
Studiile efectuate s-au referit la nivelul minim de trai al populaþiei,
înzestrarea gospodãriilor populaþiei cu bunuri de folosinþã îndelungatã,
prospectarea pieþei diferitelor produse sau grupe de produse,
comportamentul consumatorului, consumul efectiv de bunuri ºi servicii al
populaþiei în profil teritorial, prognoza consumului de bunuri ºi servicii al
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populaþiei, în funcþie de evoluþia previzionalã a veniturilor, comparaþii privind
aspecte ale nivelului de trai din þara noastrã cu alte þãri º.a.
Dintre cercetãrile întreprinse în þara noastrã în domeniul serviciilor
umane, le menþionãm pe cele referitoare la: starea de sãnãtate a populaþiei,
aspecte ºi tendinþe pe termen lung ale morbiditãþii ºi terapeuticii, cererea
individualã de educaþie, integrarea tinerilor absolvenþi în activitatea socioprofesionalã, educaþia permanentã º.a.
Dorind sã rãspundã problemelor actuale ale societãþii româneºti,
ansamblul activitãþii de cercetare desfãºuratã în Institutul de Cercetare a
Calitãþii Vieþii a cuprins ºi o serie de aspecte relevante pentru caracterizarea
nivelului de trai al populaþiei din þara noastrã.
În cadrul programului de cercetare “Nivel de trai, venituri, consum” au
fost abordate, în anul 1990, teme referitoare la: structura, distribuþia ºi
dinamica veniturilor populaþiei; nevoi; consum ºi aspiraþii de consum;
calitatea serviciilor sociale; evaluarea cheltuielilor necesare asigurãrii
nivelului minim de trai; caracterizarea fenomenului de sãrãcie în þara
noastrã ºi conturarea unor strategii de combatere a acesteia.
Având în vedere faptul cã în caracterizarea nivelului de trai ºi a
calitãþii vieþii populaþiei, un rol important îl are studierea veniturilor populaþiei,
obiectivele urmãrite în cadrul acestei faze de cercetare au vizat o gamã
largã de aspecte, urmãrindu-se ca, pornind de la analiza criticã a situaþiei
existente la sfârºitul anului 1989, precum ºi a evoluþiei veniturilor populaþiei
în cursul anului 1990, sã se ofere o imagine nouã, realistã asupra noþiunii,
conþinutului, nivelului ºi structurii surselor de formare a veniturilor populaþiei
Gruparea familiilor dupã anumite caracteristicii cum sunt categoria socialã,
mãrimea familiei structura pe sexe ºi grupe de vârstã ºi dupã nivelul
veniturilor, a oferit posibilitatea identificãrii familiilor a cãror situaþie materialã
trebuie îmbunãtãþitã, pe aceastã bazã putând fi schiþate diferite variante de
politicã socialã pentru ajutorarea grupurilor defavorizate ale populaþiei
Dintre numeroasele probleme ridicate de tranziþia României spre o
economie de piaþã, cele legate de formarea ºi distribuirea veniturilor
populaþiei reprezintã probleme - cheie ale reformei economice, putând
constitui, sau nu, surse majore de insatisfacþii ºi tensiuni sociale. Ca atare,
cercetarea aspectelor privind evoluþia veniturilor populaþiei, în contextul
aplicãrii programului de restructurare a economiei româneºti,s-a impus, în
primul rând, prin necesitatea evitãrii fenomenelor care pot avea consecinþe
negative asupra nivelului de trai al populaþiei
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Realitãþile existente în þara noastrã, deosebit de complexe datoritã
situaþiei moºtenite de la vechiul regim, au impus atenþiei, încã de la
începutul funcþionãrii institutului nostru, studiul problemelor referitoare la
evoluþia nevoilor de consum ale populaþie, diagnoza consumului populaþiei,
tendinþele posibile în consumul populaþiei. Printre aspectele analizate s-au
înscris: factorii care acþioneazã, în prezent, asupra nevoilor populaþiei din
þara noastrã, tendinþele în sistemele de nevoi, relaþia nevoi - posibilitãþi de
satisfacere, starea consumului populaþiei din România, la sfârºitul anului
1989, în comparaþie cu situaþia din alte þãri europene, tendinþele manifestate
în evoluþia acestui consum dupã 1980, structura cheltuielilor de consum pe
principalele categorii socio- profesionale, parametrii de baza ai nivelului
minim de trai ºi unele consideraþii privind minimul de produse alimentare ºi
de articole de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, tendinþele fenomenului
inflaþionist în þara noastrã ºi efectele posibile asupra puterii de cumpãrare a
veniturilor populaþiei, soluþii pentru atenuarea acestor efecte ºi pentru
protejarea diverselor categorii ale populaþiei în condiþiile liberalizãrii
preþurilor. Menþionãm cã o serie din aspectele abordate au fost analizate ºi
pe baza concluziilor rezultate dintr-o serie de sondaje de opinie efectuate de
Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii în cursul anului 1990.
În ce priveºte necesitatea realizãrii unor cercetãri asupra calitãþii
serviciilor pentru populaþie, aceasta s-a impus ca o etapã inevitabilã a unui
proces mai larg de identificare a cãilor de creºtere a nivelului de trai al
populaþiei din þara noastrã, experienþa internaþionalã demonstrând cã nivelul
de trai ºi calitatea vieþii sunt nemijlocit condiþionate de dimensiunile ºi
caracteristicile structurale ale sferei serviciilor, în general, ºi ale serviciilor
pentru populaþie, în special Concomitent cu abordarea criticã a teoriei
generale a serviciilor ºi a unor aspecte privind costurile ºi eficienþa socialã a
acestora, tema ºi-a propus proiectarea ºi efectuarea unor cercetãri globale
ºi specifice pe tip de serviciu, cu ajutorul unui cadru metodologic unitar.
Astfel, au fost investigate douã mari categorii de servicii, anume cele
prestate gratuit sau cu înlesniri de platã (ocrotirea sãnãtãþii, asigurãrile ºi
asistenþa socialã, învãþãmântul ºi cultura) ºi cele prestate contra platã
(transporturile în comun, telecomunicaþiile ºi poºta, igiena personalã,
serviciile de agrement ºi petrecere a timpului liber etc). Pornind de la
situaþiile concrete, s-a efectuat o trecere în revistã a principalelor probleme
care s-au conturat pe parcursul cercetãrii, analizâdu-se eventualele soluþii
de remediere. De asemenea, în limita datelor disponibile, s-au realizat o
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serie de comparaþii cantitative ºi calitative între diferitele niveluri ale
prestaþiilor pe tip de serviciu din România, faþã de nivelul mediu european.
Aceste teme continuã în anul 1991, accentuându-se preocupãrile
pentru caracterizarea fenomenului sãrãciei în România, pentru identificarea
principalelor categorii ºi proporþii ale populaþiei afectate, precum ºi a
cauzelor ºi factorilor care o genereazã. Aceastã cercetare îºi propune sã
evidenþieze impactul pe care liberalizarea preþurilor sau fenomene ca
ºomajul ºi inflaþia le au asupra evoluþiei veniturilor populaþiei a puterii de
cumpãrare a acestora, în special pentru categoriile de populaþie cu un nivel
de trai sub minimul necesar, sau expuse riscului de a cãdea sub “pragul de
sãrãcie”. Pe fondul situaþiei generale cu care se confruntã în prezent þara
noastrã, polarizarea veniturilor populaþiei, ca rezultat al unui accentuat
proces de redistribuire, este un fenomen care poate avea consecinþe
negative atât pe plan social, cât ºi economic, abordarea acestor aspecte în
cadrul cercetãrii noastre impunându-se aproape de la sine. Restructurarea
economiei naþionale ºi modificarea mecanismului sãu de funcþionare,
modificarea structurii formelor de proprietate, liberalizarea preþurilor au, pe
lângã incontestabile avantaje ºi o serie de efecte negative, cum sunt
ºomajul, inflaþia, scãderea veniturilor ºi a puterii de cumpãrare a unor
categorii de populaþie etc Pentru ca fenomenele amintite sã afecteze într-o
mãsurã cât mal redusa nivelul de trai al populaþiei în ansamblul ei ºi
îndeosebi a categoriilor de populaþie defavorizate, cercetarea îºi propune,
de asemenea,,sã contureze unele strategii pe termen scurt, mediu ºi lung
de prevenire a scãderii nivelului de trai al populaþiei ºi de combatere a
sãrãciei
În studiul referitor la tema “Nevoi, consum ºi aspiraþii de consum”,
între aspectele care urmeazã sã fie abordate ºi analizate, în afara celor care
vizeazã clarificãrile conceptuale, se înscriu: neajunsurile manifestate în þara
noastrã, în ultimii ani, în ceea ce priveºte satisfacerea diverselor grupe de
nevoi de consum personal, estimarea nivelului minim de consum
corespunzãtor unui trai decent, þinând seama de stadiul dezvoltãrii
economiei naþionale, de bunurile ºi serviciile care concurã la asigurarea
acestui nivel în cazul populaþiei din þara noastrã, mutaþiile posibile în ceea
ce priveºte dimensiunile ºi structura nevoilor de consum în viitorul apropiat
ºi pe termen mediu ºi lung, soluþiile posibile pentru atenuarea sau chiar
eliminarea discrepanþelor dintre nevoi ºi gradul de satisfacere a acestora, în
perspectiva apropiatã ºi îndepãrtatã.
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Calitatea serviciilor acþioneazã asupra mediului social ºi decide
asupra naturii condiþiilor oferite fiecãrei persoane ºi, prin intermediul
acesteia, întregii naþiuni, lipsa de calitate în aceastã sferã generând un cerc
vicios care presupune costuri sociale pe care nu ni le putem permite. În
acest context, programul de cercetãri privind serviciile sociale îºi orienteazã
preocupãrile din perspectiva relaþiilor existente între nivelul ºi calitatea
serviciilor umane (învãþãmânt, culturã, educaþie permanentã, ocrotire a
sãnãtãþii, asistenþã socialã, asigurãri sociale) ºi calitatea vieþii.
Aceste cercetãri abordeazã douã arii principale de probleme:
− analiza stãrii actuale a serviciilor ºi compararea nivelurilor
indicatorilor de stare din þara noastrã cu cele din alte þãri;
− studii privind percepþia calitãþii acestor servicii prin prisma
aºteptãrilor, nevoilor, intereselor, preferinþelor ºi aspiraþiilor
publicului receptor.
Acordând aceeaºi atenþie atât aspectelor obiective (de stare) cât ºi
celor subiective (de percepþie), cercetãrile noastre vor putea da rãspunsurile
referitoare la funcþionalitatea acestor servicii sociale, la influenþa lor asupra
calitãþii vieþii.
S-a afirmat adesea cã istoria nu a cunoscut vreo situaþie de recesiune
economico - socialã care sã fi fost însoþitã de o creºtere a realizãrilor pe
plan spiritual. considerãm ca cu ar trebui sã ne resemnãm în faþa acestei
statistici istorice, cu atât mai mult cu cât este în logica lucrurilor ca ridicarea
nivelului calitativ ai mediului social sã înceapã cu fapte semnificative în
domeniul educaþiei, învãþãmântului, culturii, ocrotirii sãnãtãþii ºi asistenþei
sociale.
Actualizarea, îmbogãþirea ºi îmbunãtãþirea cunoºtinþelor privind nivelul
de trai al populaþiei din þara noastrã se impune ca o cerinþã deosebitã a
perioadei actuale, în care fenomenele inerente tranziþiei ia economia de
piaþã (inflaþia ºi ºomajul) amplificã gravele probleme sociale acumulate în
anii anteriori, a cãror soluþionare, însã, nu mai poate fi amânatã.

ABORDÃRI CONCEPTUAL-METODOLOGICE
PRIVIND MODUL ªI STILUL DE VIAÞÃ*
Marcel DORU
În demersurile sale privind calitatea vieþii, cercetarea socialã este
strâns legatã de problematica modurilor ºi a stilurilor de viaþã. Toate
cercetãrile, analizele ºi reflexiile teoretice referitoare la modul în care
oamenii trãiesc ºi înþeleg sã-ºi organizeze existenþa se circumscriu ariei de
preocupãri a calitãþii vieþii Mai mult decât atât, putem afirma, împreunã cu o
bunã parte din cercetãtorii care s-au preocupat de acest domeniu, cã
modurile ºi stilurile de viaþã conþin intrinsec capacitatea indivizilor ºi
grupurilor de a se manifesta creator, constituindu-se astfel în elemente
dinamizatoare ale societãþii umane. Fãrã aceastã deschidere spre nou, atât
a omului cât ºi a societãþii, formele vieþii umane ar fi rãmas, dupã expresia
lui Galtung, înrãdãcinate într-un invariant transmis de la o generaþie ta alta,
aºa cum se întâmplã în societatea termitelor.
A privi modul ºi stilul de viaþã ca factori de schimbare, înseamnã a
urmãri o direcþie a dezvoltãrii societãþii care nu poate fi decât în beneficiul
omului. Forþele angajate în progres sunt constituite din acþiuni ale indivizilor
raportate direct la viaþa lor concretã. Eforturile oamenilor de a-ºi construi
propria viaþã într-un context economic, social, politic ºi cultural dat, context
pe care ºi-l asumã în intenþia fãrã echivoc a optimizãrii existenþei lor, conþin
implicit ºi posibilitãþile de a transforma condiþiile date. Un singur exemplu
este suficient pentru a sublinia ideile de mai sus. Stilul de viaþã centrat pe
conºtientizarea acutã a factorilor ecologici nu înseamnã numai un mod de
organizare a propriei vieþi, ci presupune ºi manifestarea unor
comportamente îndreptate în direcþia protecþiei ºi îmbunãtãþirii mediului
înconjurãtor.
*) Colectiv de cercetare: Marcel Doru (coordonator), Laureana Urse,
Mariana Stanciu, Mihaela Czobor.
Caracterul activ al modurilor ºi stilurilor de viaþã capãtã semnificaþii
mai ample dacã se raporteazã la domeniul cuprinzãtor al culturii De fapt,
aceasta este una din principalele direcþii în care s-au dezvoltat atât
cercetãrile de teren cât ºi teoria. De cele mai multe ori, între culturã ºi mod
de viaþã se pune chiar semnul identitãþii, fapt datorat, în primul rând,
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lucrãrilor antropologice. Modul de viaþã nu este altceva decât moºtenirea
socialã pe care individul o primeºte de la grupul sãu, este o modalitate de a
trãi, a gândi, a simþi ºi a crede, este totodatã ºi un ansamblu de tehnici ce
trebuie sã permitã adaptarea atât la mediul natural cât ºi la cel social, este
în ultimã instanþã criteriul cel mai autentic de distincþie între membrii unei
societãþi ºi cei ai altei societãþi Modul de viaþã, aºa cum este el
înmagazinat în amintirea oamenilor, în obiecte, în cãrþi este încãrcat cu
semnificaþii vizând scopurile existenþei umane ºi aºteptãrile pe care
oamenii sunt îndreptãþiþi sã le pretindã de la semenii lor. În acest
context, tot ceea ce înseamnã creaþie culturalã (fie ea materialã sau
spiritualã) reprezintã un element activ al unui anumit mod de viaþã.
La rândul lor, stilurile de viaþã sunt privite sub un dublu aspect Pe de
o parte, ca modalitãþi de integrare socio-culturalã, ca strategii dezvoltate de
individ în vederea acceptãrii sale într-un grup. Pe de altã parte, însã, stilul
de viaþã este un indicator ai direcþiei proceselor care aduc schimbarea. Prin
succesele sau insuccesele înregistrate de diverse stiluri de viaþã, prin
ºansele lor de a fi integrate într-un anumit mod de viaþã se pot sesiza în
timp nu numai direcþiile dezvoltãrii societãþii, dar ºi cauzele care stau la
baza schimbãrilor. Teoriile privind modurile ºi stilurile de viaþã alternative
ilustreazã cel mai bine aceste idei. Ele au apãrut iniþial pe fondul unei
supradezvoltãri a societãþii occidentale care a generat la rândul ei, un
supraconsum exagerat.
Modurile de viaþã alternative formeazã un concept esenþialmente
pluralist, care pledeazã pentru existenþa unei multitudini de moduri de viaþã
posibile ºi dezirabile într-o societate datã. Ele au rolul de a echilibra sau
chiar contracara o tendinþã dominantã, oferind societãþii mai multe direcþii
alternative de dezvoltare, mãrind astfel ºansele indivizilor de a-ºi îmbunãtãþi
viaþa.
Idea unor stiluri de viaþã alternative ramâne valabilã ºi în afara
cadrului socio-economic în care a apãrut, ea putând sã-ºi dovedeascã
eficienþa în orice societate cu un mod de viaþã dominant. ªi în þara noastrã,
problematica modurilor ºi stilurilor de viaþã a fost amplu dezbãtutã, în ciuda
schemelor ideologice rigide care încorsetau posibilitãþile de exprimare a
gândirii ºtiinþifice. Cu precãdere în anii ‘80, au apãrut o serie de studii ºi
cercetãri remarcabile, cu o tematicã extrem de variatã. Contribuþii la
clarificarea conceptelor de stil de viaþã ºi mod de viaþã, operaþionali zarea
lor, relevarea dimensiunilor ºi indicatorilor, stabilirea relaþiilor care existã
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între culturã pe de o parte, privitã ca factor de mediere între individ ºi
realitatea socialã, ºi modul ºi stilul de viaþã, pe de altã parte, rolul valorilor în
structurarea stilurilor de viaþã, sublinierea dublei condiþionãri - obiectivã ºi
subiectiva a stilurilor adoptate de individ, clarificãri legate de aspectele
extrem de complexe ale modalitãþilor în care distribuþia stilurilor de viaþã
urmeazã sau nu o anumitã structurã a claselor ºi categoriilor sociale,
analiza stilurilor de viaþã ale unor categorii distincte ale populaþiei, modul de
manifestare a stilurilor în cadrul familiei sunt numai câteva aspecte
menþionate, care însã sugereazã pe deplin atât baza teoreticã ºi bogãþia de
informaþii de la care se poate duce mai departe cercetarea modurilor ºi
stilurilor de viaþã, cât ºi complexitatea problemelor ce stau în faþa
cercetãtorilor.
În opinia noastrã, primul pas în logica cercetãrii era eliminarea
ambiguitãþilor termenilor de mod de viaþã ºi stil de viaþã ºi stabilirea unei
distincþii clare între el. Am considerat acest demers teoretic ca o condiþie
necesarã a unitãþii cercetãrilor de teren proiectate pentru anul acesta ºi
pentru anii urmãtori.
Principala premisã care a stat la baza efortului de clarificare
conceptualã a fost idea cã viaþa omului este trãitã în mod unitar, cã are o
cursivitate ce nu poate fi întreruptã de compartimentãri de genul “mod de
viaþã” sau “stil de viaþã”. A accepta însã idea cã modul ºi stilul de viaþã sunt
numai perspective diferite de a privi una ºi aceeaºi viaþã, conduce, în opinia
noastrã la un relativism care nu este benefic pentru cercetarea concretã.
Ieºirea din impasul dualismului obiectiv - subiectiv, exterioritateinterioritate se poate realiza urmând individul în trecerea sa cãtre stadiul de
persoanã, pe baza etapelor succesive de socializare pe care le strãbate. În
context cultural aceasta revine la a afirma cã pe parcursul existenþei sale
individul achiziþioneazã modele de comportament internalizeazã valori, îºi
însuºeºte moravuri, credinþei conºtientizeazã ceea ce ceilalþi aºteaptã de la
el, el însuºi pretinzând de la ceilalþi anumite atitudini ºi comportamente.
În cadrul procesului de aculturaþie, nu toate modelele se impun cu
aceeaºi necesitate. Unele vor avea un caracter de obligativitate, iar
însuºirea lor condiþioneazã însãºi prezenþa persoanei respective în
comunitatea umanã. Acea parte a existenþei de zi cu zi a individului care se
manifestã prin comportamente însuºite în mod obligatoriu reprezintã
componenta “mod de viaþã”. Alte modele, mai puþin riguroase, se plaseazã
în câmpul opþional al individului, devenind prin particularitatea selecþiei ºi
modalitatea de integrare în comportamentul general, partea stilisticã a vieþii
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Se contureazã astfel o anumitã structurã a vieþii individului, ale cãrei
elemente, toate de naturã obiectivã, formeazã diverse substructuri de o mai
mare sau mai micã stabilitate, numite “mod de viaþã” ºi “stil de viaþã”
conform caracterului lor imperativ sau facultativ. Ceea ce mai trebuie spus
este faptul cã aceastã structurã depinde, în mare mãsurã, de structura
societãþii în care se aflã individul Cu cât structura socialã este mai
complexã, iar individul deþine un numãr mai mare de status-uri ºi
îndeplineºte un set corespunzãtor de roluri, cu atât comportamentul lui este
mai nuanþat. Obligaþiile lui sunt plasate la diferite niveluri, dar ºi gradele de
libertate oferite de societate sunt mai numeroase. Altfel spus, modul de
viaþã al unui individ este, la rândul lui, structurat pe diverse niveluri. La bazã
se aflã acele comportamente obligatorii care aparþin unor comunitãþi umane
foarte largi Ele fac distincþia între popoare sau civilizaþii cu moduri de viaþã
diferite. Peste acest prim strat de modele se aflã altele, tot obligatorii,
impuse de grupul de apartenenþã, constituind ceea ce numim de exemplu,
modul de viaþã rural; modul de viaþã intelectual etc. Urmeazã apoi unele
modele de comportament care deºi nu sunt strict obligatorii sunt adoptate
de majoritatea membrilor unei comunitãþi. Le vom reuni în ceea ce numim
stilul de viatã dominant sau, cu alte cuvinte, stilul minimei rezistenþe la un
anumit mod de viaþã. O parte din indivizi, puternic motivaþi ºi cu o
personalitate bine conturatã, vor avea resursele necesare sã renunþe la
modelele comune ºi sã-ºi asume comportamente deosebite, numite stiluri
de viaþã alternative.
Desigur cã problematica modurilor ºi stilurilor de viaþã, privitã în acest
context, comportã o serie întreagã de analize ºi de consideraþii, care nu pot
fi dezvoltate în timpul rezervat prezentei comunicãri.
Am prefera, în încheiere, sã formulãm câteva întrebãri la care,
sperãm, sã gãsim rãspunsul anul acesta sau în perioada imediat urmãtoare.
Întreaga cercetare din domeniul ºtiinþelor sociale este preocupatã în
prezent de descifrarea trãsãturilor specifice perioadei de tranziþie din þara
noastrã ºi evident, de direcþiile în care se îndreaptã societatea româneascã.
Din punctul nostru de vedere, problema tranziþiei se pune, în primul rând,
sub forma trecerii de la modul de viaþã socialist la un alt mod de viaþã,
despre care încã nu ºtim cum va arãta în ce mãsurã modul de viaþã socialist
s-a destructurat, ce modele încã se mai menþin, care sunt comportamentele
ºi normele scãpate din sfera necesitãþii, ce alte modele obligatorii sunt pe
cale sã se instituie ºi pe baza cãror procese economice, sociale, politice ºi
culturale?
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De asemenea, nu ºtim încã ce stiluri noi de viaþã se vor contura, dupã
o întreagã perioadã istoricã în care toleranþele permise manifestãrii unor
stiluri de viaþã erau reduse la minimum. Ce valori vor reuºi, în cele din urmã,
sã structureze stilurile de viatã ale unor oameni care recepþioneazã din plin
ºocul libertãþii? Cât se mai menþine
din vechiul stil de viaþã dominant, bazat, în primul rând, pe un
conformism manifest în toate compartimentele vieþii indivizilor ºi categoriilor
sociale? în ce mãsurã ºi în ce direcþie schimbãrile din structura socialã ºi
din relaþiile sociale se vor reflecta în modurile ºi stilurile de viaþã? Cât de
adâncã ºi cât de durabilã este bulversarea produsã în domeniul normelor ºi
conduitelor morale ºi ce valori vor domina în viitorul apropiat?
Iatã câteva întrebãri care aºteaptã rãspunsuri. Ele sugereazã atât
dificultatea obiectivelor cercetãrii, cât ºi responsabilitatea cercetãtorilor,
având în vedere cã multe din rãspunsurile la aceste întrebãri sunt aºteptate
de factori de decizie din diverse domenii ale vieþii economice ºi sociale.
Dacã ipotezele enunþate iniþial privind capacitatea creativã a modurilor ºi
stilurilor de viaþã îºi dovedesc valabilitatea, dacã se admite de asemenea cã
modelele de comportament ale oamenilor joacã un rol important în procesul
de reînnoire ºi progres al societãþii româneºti, atunci se contureazã cu toatã
claritatea utilitatea cercetãrilor modurilor ºi stilurilor de viaþã, în ansamblul
preocupãrilor privind calitatea vieþii

POLITICI SOCIALE.
OBIECTIVE ªI INSTRUMENTE DE REALIZARE*
Livius MANEA, Emilian POPESCU
Funcþiile primare ale politicii sociale aveau un puternic caracter
corectiv, legat direct atât de intenþia evitãrii tensiunilor ºi conflictelor sociale,
cât ºi de asigurarea condiþiilor elementare pentru o viaþã civilizatã, Treptat,
politica socialã a tins sã subsumeze un ansamblu de mijloace prin care
societatea previne, introduce ºi conduce schimbãrile din structura socialã.
Totodatã, rolul acesteia a sporit pe mãsurã ce a devenit tot mai evident cã
abundenþa materialã nu conduce nemijlocit la efecte sociale pozitive;
sistemul economic ºi-a dovedit limitele în neputinþa sa de a asigura
satisfacerea echilibratã ºi echitabilã a unei multitudini de necesitãþi ale
colectivitãþilor subiacente bunãstãrii acestora, cum ar fi: securitatea socialã;
îngrijirea sãnãtãþii; educaþia; eliminarea sau cel puþin, diminuarea
dimensiunilor sãrãciei; reducerea incidenþei unor fenomene ºi procese
sociale patologice (delincvenþã, criminalitate) º.a. Statul a preluat treptat o
parte din nevoia de securitate individualã care în trecut era satisfãcutã de
familie, vecinãtate, comunitatea localã.
În Europa, deºi miºcãrile de stânga cereau insistent punerea bazelor
unei politici sociale coerente, aceasta s-a realizat iniþial datoritã unor forþe
politice de dreapta (Bismark în Germania). Rezultatele la care s-a ajuns în
þãrile vest-europene au fost marcate de acþiunea decisivã a socialdemocraþiei din deceniile IV-VII ale secolului nostru.
Elementele de politicã socialã s-au instalat treptat în sistemele de
valori care animã diferitele partide sau miºcãri social- politice.
În anii ‘60 s-a impus tot mai mult teza cã prin creºterea investiþiilor de
resurse economice în diverse programe sociale s-ar putea ajunge la
însãnãtoºirea radicalã a societãþii. Pe aceastã bazã a apãrut tendinþa spre
elaborarea unui numãr cât mai mare de reglementãri.
Se pãrea cã se ajunsese la o întrecere internaþionalã: statele care
recoltau venituri fiscale mai mari ºi distribuiau o parte mai mare a acestora
sub formã de beneficii sociale pãreau sã se afle “în frunte”.
Dupã mai bine de un deceniu de amplificãri ºi extinderi ale
programelor în sfera politicii sociale, anii ‘80 au acumulat o mulþime de
concluzii negative, care meritã a fi luate în considerare cu toatã atenþia de
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cãtre þara noastrã în aceastã etapã în care ne aflãm în faþa necesitãþii
construirii unui sistem modern de politicã socialã, care sã ajute tranziþia ºi
sã stimuleze dezvoltarea rapidã.
Cele mai importante dezamãgiri provocate de investiþiile masive în
programe sociale par a fi urmãtoarele:
*) Colectiv de cercetare: prof. dr. Cãtãlin Zamfir (coordonator), dr.
Ioan Mãrginean, Emilian Popescu, Doina Calin, Mihaela Czobor, Mihaela
Godin,Viorel Gheorghe, Bogdan Iatan, Maria Neder, Livius Manea
(coordonator).
a) impactul aparent negativ al politicii sociale asupra dinamismului
economic. În acest sens, o serie de analiºti din SUA (Nathan Glazer,
George Gilder, Charles Murray ºi alþii) sunt tentaþi sã considere amplele
programe sociale promovate în anii ‘60 drept cauzã principalã a încetinirii
creºterii economice; ei incrimineazã redistribuirea veniturilor, care face ca
indivizii productivi ºi activi sã fie penalizaþi, iar cei slab productivi sã fie
recompensaþi Sistemul progresiv de taxe descurajeazã investiþiile ºi
economiile, rezultând o încetinire a creºterii economice, o creºtere a
ºomajului o înrãutãþire a situaþiei celor care au nevoie de protecþie socialã ºi
deci creºterea nevoii de fonduri.
Alþi analiºti evidenþiazã însã o serie de consecinþe pozitive asupra
colectivitãþii (mai difuze ºi de termen lung): unui nivel ridicat de viaþã îi va
corespunde un nivel ridicat de aspiraþii, generând o motivaþie mai ridicatã a
performanþei în acest sens se poate evita cercul vicios al sãrãciei: sãrãcia
genereazã resemnare, aspiraþii ºi nevoi scãzute; acestea nu motiveazã
efortul, fapt care conservã sãrãcia. În schimb, persoanele cu nivel ridicat ºi
sigur de viaþã pot dezvolta ºi alte tipuri de motivaþie a performanþelor decât
câºtigul economic: standarde ridicate de profesionalism, satisfacþia muncii
bine fãcute, sentimentul responsabilitãþii pentru ceilalþi. Totodatã, o politicã
socialã activã ºi eficace dezvoltã o motivaþie prosocialã, o inhibare a
delincvenþei ºi promoveazã climatul social destins, cu evitarea tensiunilor ºi
conflictelor sociale. Numeroºi analiºti atestã cã politica socialã constituie un
instrument esenþial al unei dezvoltãri economice echilibrate ºi stabile;
− sistemul de protecþie socialã ajutã pe sãraci, dar permanentizeazã
sãrãcia, prin riscul încurajãrii unei atitudini pasive, de dependenþã,
al consolidãrii unui mod de viaþã parazitar,
− tratamentul unor probleme sociale poate agrava problemele
respective, printr-o serie de consecinþe neintenþionate sau efecte
perverse;
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− accentuarea politicilor sociale reprezintã sursa principalã a
uriaºelor deficite bugetare cu care multe state actuale se confruntã
(cazul cel mai elocvent fiind cel al SUA.
− programele sociale par, pânã acum, sã prezinte o eficacitate relativ
redusã în raport cu costurile uriaºe implicate.
Conceptul de “stat al bunãstãrii”, atât de discutat în ultimele decenii, a
impus o deplasare a accentului spre funcþiile pozitive, constructive ale
politicii sociale, de satisfacere a unor nevoi colective, de organizare a
activitãþilor social-colective pentru realizarea unor obiective de dezvoltare
socialã ºi umanã. Orientarea sistematicã a eforturilor colectivitãþii tinde nu
numai spre soluþionarea uneia sau alteia dintre problemele sale mai mult
sau mai puþin critice, ci ºi spre realizarea unui obiectiv global: îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii.
Conceptul de “calitate a vieþii” a fost lansat în anii ‘60 în þãrile
occidentale caracterizate prin abundenþã, încercând a i se subsuma douã
funcþii specifice: direcþionarea resurselor abundente ºi corecþia
consecinþelor negative marginale. În acest sens, calitatea vieþii tinde sã
devinã obiectiv ultim al politicii sociale. Perspectiva globalã a acesteia
permite imaginarea unui sistem coerent ºi eficace de politici sociale,
devenind astfel un sistem de politici ale calitãþii vieþii cu funcþia corectivã
faþã de mecanismele social-economice existente.
Necesitatea regândirii întregii concepþii privind politica socialã, din
perspectiva
criteriilor, obiectivelor, mecanismelor ºi instrumentelor de realizare, a
evaluãrii eficienþei a impus analiza experienþei internaþionale.
Elementele pozitive din experienþa occidentalã în domeniul politicii
sociale se pot angrena într-un posibil obiectiv de atins într-un interval de
timp, imprevizibil deocamdatã ca duratã, iar experienþa est-europeanã oferã
unele repere ale modului în care se poate acþiona sub presiunea
problemelor imediate (generate sau amplificate de perioada de tranziþie
comunã acestor þãri).
Analiza cercetãrilor teoretice ºi a experienþei practice din unele þãri
est-europene (Polonia, Uniunea Sovieticã, Ungaria) a permis evidenþierea
unor particularitãþi, cum ar fi:
− menþinerea destinaþiilor anterioare ale fondurilor sociale de
consum sau ale cheltuielilor sociale, suplimentate cu cheltuielile
pentru ajutor de ºomaj ºi recalificare profesionalã, dar cu
modificarea structurii pe destinaþii a acestor cheltuieli, dupã un
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complex de criterii niciodatã definitive. În consecinþã, sunt afectate,
într-un sens sau altul gradul de satisfacere a diferitelor nevoi ºi
calitatea prestaþiilor sociale oferite;
− cu un grad variabil de implicare a statului, acesta îºi menþine
portofoliul clasic de domenii ºi probleme specifice: sãnãtate,
învãþãmânt, ºtiinþã, culturã, asigurãri sociale, asistenþã socialã,
apãrare militarã ºi ordine publicã în acelaºi timp, s-au conturat
preocupãri privind intervenþii în domenii ca: protecþia mediului,
protecþia consumatorului, combaterea cauzelor ºi efectelor
monopolului, precum ºi a unor fenomene de patologie socialã
(consum de droguri, corupþie, trafic de arme º.a.);
− se acordã prioritate problemelor de ordin social, se tinde spre o
întãrire a modului de articulare cu politica economicã ºi a cadrului
instituþional (în special pentru rezolvarea conflictelor de muncã);
− se tinde spre renunþarea la abordarea egalitaristã ºi indirectã, în
favoarea uneia frontale ºi diferenþiate, cu prioritãþi ale diferitelor
categorii de populaþie (vârstnici, sãraci, persoane handicapate
º.a.);
− se tinde spre multiplicarea agenþilor implicaþi în politica socialã, din
proprie iniþiativã, cu sau fãrã sprijinul statului. În acest sens, apar ºi
se extind preocupãri ale unor asociaþii particulare, ale comunitãþilor
locale, ale bisericii, ale sindicatelor º.a.
Analiza experienþelor internaþionale conduce la concluzia necesitãþii
adaptãrii ºi particularizãrii programelor de politicã socialã la realitãþile
economice, social-cuturale ºi istorice din fiecare þarã.
În þara noastrã, ideologia vechiului regim era legatã de un anumit
egalitarism al sãrãciei ºi de asigurarea unui minim de viaþã pentru marea
majoritate a populaþiei Politica de menþinere, adesea artificialã, a ocupãrii
forþei de muncã, de asigurare a salariilor, construirea de locuinþe a generat,
chiar în condiþiile oprimãrii ºi sãrãciei o anumitã securitate a vieþii. În
mentalitatea colectivã a fost inculcatã speranþa sau, cel puþin, iluzia cã
statul are obligaþia de a asigura un minim fiecãruia. Deci statul apãrea (ºi
apare încã) într-o posturã paternalistã, iar perspectiva disoluþiei acesteia
este secondatã de creºterea insecuritãþii la nivelul unor largi categorii ale
populaþiei. Abandonarea de cãtre stat a funcþiei de protecþie socialã ar fi
moral inacceptabil, iar politic, de-a dreptul periculos, întrucât instabilitatea ºi
insecuritatea genereazã inevitabil instabilitate politicã.
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Vechiul regim a încercat o politicã socialã de anvergurã: folosirea
completã a forþei de muncã, fapt ce însemna aproape pentru întreaga
populaþie, un maximum de securitate a veniturilor, asistenþã socialã gratuitã,
învãþãmânt gratuit, pensii de bãtrâneþe, ajutor de boalã, o politicã destul de
activã în construirea de locuinþe etc. Aceasta a generat un grad relativ
ridicat de securitate economicã pentru majoritatea populaþiei, deºi se
baza pe un egalitarism mecanic realizat mai mult la nivelul inferior
calitativ al serviciilor sociale oferite, fiind complet nestimulativ pentru
performanþe.
Pe mãsura accentuãrii crizei economice s-a produs o degradare
continuã a calitãþii tuturor serviciilor sociale, cât ºi restrângerea lor tot mai
pronunþatã. Simultan,s-a dezvoltat un sistem subteran de tratament ºi
acces diferenþiat, bazat pe o redistribuire informalã a resurselor ºi pe poziþie
socialã.
Asigurarea unui standard acceptabil de viaþã ºi a unui sistem de
protecþie socialã eficace nu reprezintã doar o exigenþã moralã ºi politicã, ci
ºi una economicã. O viaþã civilizatã este o precondiþie a performanþei, iar
sãrãcia ºi insecuritatea pot fi surse de tensiuni ºi conflicte sociale, de
dezorganizare socialã care, la rândul lor, afecteazã negativ ºi activitatea
economicã. Doar un mediu social stabil, echilibrat reprezintã fundamentul
unei activitãþi economice eficiente pe termen lung.
Politica socialã poate fi orientatã defensiv, spre asigurarea unui
minim de viaþã civilizatã, însã, calitatea vieþii, ca obiectiv social ºi politic
major, trebuie înþeleasã mai ales pozitiv, constructiv. Colectivitatea trebuie
sã-ºi orienteze eforturile în sensul maximizãrii calitãþii vieþii prin mijloace
specifice. Dezvoltarea economiei, vitalã în momentul actual, reprezintã doar
o bazã pentru acest obiectiv, dar ea, chiar realizatã cu succes, deºi va
afecta pozitiv inevitabil calitatea vieþii, trebuie suplimentatã cu activitãþi
specifice orientate în aceastã direcþie.
În cazul þãrii noastre se contureazã necesitatea acþionãrii în douã
direcþii majore:
a) utilizarea cât mai eficientã, din punctul de vedere al maximizãrii
calitãþii vieþii, a resurselor economice limitate de care dispunem;
b) depistarea ºi utilizarea unor resurse noneconomice ale
îmbunãtãþirii calitãþii vieþii: natura, petrecerea timpului liber, relaþiile
interpersonale relaþiile sociale dintre grupuri, formele de organizare
socialã (inclusiv activitatea politicã), organizarea muncii º.a. Deºi
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utilizarea acestor resurse angreneazã adesea ºi unele modeste
costuri economice, efectul lor în timp asupra vieþii oamenilor poate
fi considerabil.
Sistemul de politici sociale adecvat perioadei de tranziþie trebuie sã
aibã în vedere o serie de particularitãþi obiective ºi subiective, cum ar fi:
− dublarea dificultãþilor economice ale tranziþiei de o creºtere a
aºteptãrilor faþã de standardul de viaþã;
− o nevoie crescândã de protecþie socialã, datoritã creºterii
insecuritãþii la nivelul unor largi categorii de populaþie;
− calitatea necorespunzãtoare a serviciilor sociale (asistenþã
sanitarã, învãþãmânt, culturã ºi ºtiinþã, asistenþã socialã);
− necesitatea unei conºtientizãri colective a nevoilor ºi
posibilitãþilor (avându-se în vedere numeroasele revendicãri
economice, social-cuturale, etnice etc.) ºi a unui sistem complex
de dialog ºi negociere.
Ansamblul acestor particularitãþi contureazã necesitatea accentuãrii
protecþiei sociale ºi a promovãrii unor obiective colective referitoare la
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în perioada de tranziþie.
Acceptarea calitãþii vieþii drept obiectiv strategic de atins impune o
serie de direcþii de acþiune:
1. Asigurarea pe cât posibil a unui loc de muncã adecvat pentru
fiecare. Protecþia împotriva ºomajului ºi asigurarea unui caracter
cât mai decent ai locurilor de muncã;
2. Protecþia salariaþilor, asigurarea salariului minim civilizat;
3. Protecþia categoriilor de populaþie defavorizate (ºomeri, sãraci,
familii cu mulþi copii, persoane handicapate, vârstnici º.a.);
4. Asigurarea unor bunuri necesare unei vieþi civilizate (alimente,
medicamente);
5. Asigurarea satisfacerii unor necesitãþi ale colectivitãþii (asistenþã
sanitarã, educaþie, culturã, activitãþi de timp liber);
6. Protecþia colectivitãþii împotriva unor procese sociale patologice
(criminalitate,
corupþie, tensiuni interetnice, tensiuni între diferite grupuri sociale).
În cursul anului 1991, obiectivele specifice acestui program de
cercetare în cadrul institutului vizeazã:
− realizarea de sinteze privind experienþa internaþionalã referitoare la
probleme ce constituie domenii ale politicilor sociale (asigurãri
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sociale, asistenþã socialã, ºomaj, sãrãcie, educaþie, locuire,
sãnãtate, întãrirea familiei);
− evaluarea eficienþei diferitelor programe adoptate, a efectelor
sociale pozitive sau negative imediate sau pe o perioadã mai
îndelungatã;
− elaborarea de propuneri adecvate þãrii noastre, propuneri care sã
se articuleze într-o politicã socialã orientatã spre îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii.

CALITATEA VIEÞII DE MUNCÃ*
dr. Hildegard PUWAK, dr. Ana BÃLAªA, dr. Ion ZARÃ
Tema enunþatã a devenit obiect de studiu al unui colectiv de
cercetãtori din cadrul institutului nostru de relativ puþinã vreme. Dintre
considerentele care au motivat includerea ei în programul de cercetare
dorim sã menþionãm doar douã. Primul a rezultat din demersul investigator
al literaturii de specialitate care relevã faptul cã, deºi predatã la dezbaterile
sociologice ºi economice de foarte mult timp, tema nu s-a bucurat de o
tratare sistematicã, unitarã abordându-se aspecte ale calitãþii vieþii de
muncã sub denumiri ca: umanizarea muncii, calitatea umanã a muncii,
îmbogãþirea muncii, reforma ºi restructurarea muncii. Am considerat astfel
cã este necesar ca institutul nostru sã cerceteze ºi aceastã secvenþã a vieþii
umane, într-o abordare complexã ºi edificatoare pentru realitatea socialã
româneascã circumscrisã perimetrului muncii. Al doilea considerent
izvorãºte din cerinþele concrete ale procesului de reformã care fac necesare
schimbãri profunde ºi multilaterale în întreg domeniul muncii.
Recunoaºterea deschisã a necesitãþii restructurãrii bazelor economice ale
societãþii româneºti impune luarea în calcul ºi a aspectelor legate de
elementul activ al acestui proces, care este fãrã îndoialã factorul uman.
Cele ce vor fi prezentate în continuare pot constitui argumente în plus
pentru a putea convinge asupra oportunitãþii demersului nostru ale cãrei
direcþii le supunem atenþiei dv.
*) Colectiv de cercetare: dr. Ion Zarã, dr. Am Bãlaºa, Silviu Toma,
Emilian Popescu, Mictat Gîrlan, Smarandache Enea, dr. Hildegard Puwak,
Mirela Zecheriu,Iuliana Ghindã.
În primul rând dorim sã ne orientãm cercetãrile spre identificarea
modalitãþilor de perfecþionare a cadrului teoretico metodologic privind
calitatea vieþii de muncã cu referire specialã la definirea ºi mãsurarea
acesteia, precum ºi la delimitãrile de conþinut ale conceptului Studierea
literaturii de specialitate relevã faptul cã indiferent de vechimea
preocupãrilor privind aceastã componentã a vieþii umane sau de specificul
þãrilor în care s-au desfãºurat cercetãri, calitatea vieþii de muncã se prezintã
ca o construcþie teoreticã multidimensionalã, redatã printr-un ansamblu de
informaþii ºi indicatori specificii al cãrei conþinut a suferit perfecþionãri de la o
etapã la alta. Astfel, în perioada când teoria ºtiinþelor sociale era dominatã
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de orientarea cãtre mâna de lucru, calitatea vieþii de muncã era definitã în
primul rând prin prisma asigurãrii unei angajãri în muncã ce permitea plãþi
relativ superioare ºi recompense colaterale de naturã economicã pentru
salariaþi Ulterior, doctrina “welfare”-ului ºi-a pus amprenta prin axarea
definirii calitãþii vieþii de muncã pe bunãstarea materialã ºi, mai apoi, prin
adãugarea la aceasta a consideraþiei pentru caracteristicile non-economice
ale ocupãrii
Douã trãsãturi ale acestui progres al ideilor în cercetarea calitãþii vieþii
de muncã credem cã se impun a fi subliniate: modificãrile de conþinut ale
conceptului ºi cele privind evaluarea sa. Începutul a fost marcat de
abordãrile în care salariaþii erau consideraþi resurse economice ce trebuiau
alocate în mod optim, menþinute ºi protejate spre binele societãþii ale cãrei
performanþe erau determinate de ei. Astãzi, din cercetãri nu lipsesc
legãturile cu ceea ce ocuparea ºi munca poate oferi celor angajaþi în câmpul
ei în al doilea rând, este evident faptul cã evoluþia concepþiilor reflectã un
progres al afluenþei societale. Plasatã în contextul discuþiilor privind relaþia
între calitatea vieþii de muncã ºi nivelul de dezvoltare, cercetãrile din þãri cu
economii performante promoveazã idea, cu care ne declarãm doar parþial
de acord, cã, o economie relativ bogatã conduce nemijlocit la o înaltã
calitate a vieþii de muncã, fãcând inutilã disjuncþia între aceasta ºi calitatea
vieþii însãºi în aceastã abordare, calitatea vieþii de muncã apare ca un
produs incidental generând un nivel de performanþã suficient pentru a
compensa costurile ºomajului, ale bolilor profesionale ºi daunelor,
menþinerea unui salariu minim, durata de lucru raþionalã. Dovezile care ni se
oferã au fãcut ca aceastã opinie sã fie însuºitã doar parþial de colectivul
nostru de cercetare.
Fãrã sã intrãm în detaliul cercetãrilor privind delimitãrile de conþinut,
trebuie sã subliniem ºi în cazul acestora, la fel ca ºi în cercetãrile de definire
a calitãþii vieþii de muncã, cã treptat, numãrul componentelor avute în
vedere a crescut. De la componentele strict cuantificabile: condiþii la locul
de muncã, veniturile, durata muncii, astãzi conceptul include protecþia ºi
securitatea lucrãtorilor precum ºi componentele subiective constând în
nevoile, motivaþiile ºi aspiraþiile fiecãrui individ, relaþiile din grupul de muncã,
managementul ºi altele.
Aceste evoluþii s-au reflectat pe plan metodologic prin crearea unui
numãr foarte mare de indicatori, unii exprimând componentele riguros
cuantificabile statistico-matematic, alþii încercând sã exprime aspectele
calitative (satisfacþia în muncã, dorinþa de perfecþionare).
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Trecerea în revistã a literaturii privitoare la aceastã problemã conduce
la concluzia unor abordãri marcate de o anumitã perspectivã economicã,
sociologicã, psihologicã. Dupã pãrerea noastrã abordãrile disjuncte, de
altfel, concentrându-se fie asupra costurilor implicate în asigurarea
condiþiilor de muncã, fie în reliefarea aspectelor calitative ale muncii nu
rãspund decât parþial cerinþelor unei evaluãri a calitãþii vieþii de muncã în
complexitatea ei Aceasta ar necesita, în primul rând, precizarea unui numãr
suficient de criterii de evaluare, pe baza cãrora sã se poatã exprima obiectiv
ºi/sau subiectiv fiecare din perspectivele sus menþionate. În al doilea rând,
alegerea acestora trebuie fãcutã pornind de la faptul cã producþia trebuie
privitã nu numai ca un rezultat al muncii efective ci ca un sector care
înglobeazã schimbãri în atitudinile sociale, în comportamentul participanþilor
la muncã.
Cea de-a doua direcþie de cercetare desprinsã de noi în procesul
cunoaºterii experienþei internaþionale în domeniu ºi pe care ne propunem so urmãrim are în vedere modalitãþile de optimizare a integrãrii omului în
sistemul solicitãrilor profesionale ºi a utilizãrii eficiente a potenþialului
sãu creator. Analiza condiþiilor’ de muncã ºi a organizãrii muncii constituie
astãzi domeniul predilect în care se conjugã preocupãri umaniste ºi tehnice.
Pe baza informaþiilor de care dispunem ºi care aratã cã deºi condiþiile de
muncã reprezintã componenta cea mai des abordatã (sub aspectul mediului
de muncã, al solicitãrilor fizice, al duratei muncii s.a.) ne-am format pãrerea
cã, totuºi, cercetãrile prezintã o lipsã de flexibilitate a tratãrii dimensiunilor
definitorii ale acestora, ceea ce induce anumite limite ºi în tratarea
sistemicã a problematicii securitãþii ºi protecþiei muncii pe baza unei
concepþii unitare asupra calitãþii condiþiilor de muncã sau a noncalitãþii lor.
Omul a reuºit sa creeze breºe tot mai adânci în cunoaºterea macro ºi
microcosmosului sãu. ªi totuºi, în fiecare þarã, în fiecare zi, existã muncitori
care nu se mai întorc la familia lor datoritã accidentelor de muncã. În SUA
dispar zilnic în accidente de muncã 28 de persoane, în Franþa 7 persoane,
în Anglia 5 persoane, în Germania 4 persoane. Putem oare accepta
aceastã dramã în epoca microelectronicii ºi automatizãrii flexibile, a
descifrãrii tainelor inteligenþei artificiale?
Au fost cercetate limitele umanului generatoare de erori ºi riscuri,
ignoranþa, lipsa unor aptitudini, omisiuni în efectuarea unor operãrii,
manipulãri greºite, erori în dozarea efortului, precum ºi înþelegerea riscului
ca potenþialitate a producerii unui accident Prin aceste cercetãri vedem o
deschidere deosebitã pentru cele legate de umanizarea muncii, a
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posibilitãþilor de a face munca mai atractivã, mai frumoasã, mai interesantã
ºi astfel mai performantã în folosul individului ºi al societãþii.
În ceea ce priveºte organizarea muncii aceasta se dovedeºte,
arãturi de starea tehnologicã ºi informaþionalã a locurilor de muncã, una din
cele mai importante componente ale calitãþii vieþii de muncã. Dupã cum se
ºtie, atât conþinutul, rezultatele muncii cât ºi satisfacþia faþã de focul de
muncã, în general faþã de muncã sunt într-o mare mãsurã dependente de
structurile, formele ºi modelele de organizare. Astfel de relaþii de
dependenþã pe de o parte, ºi de determinare pe de altã parte au fost puse
în evidenþã de o considerabilã mulþime de fapte empirice oferite atât de
cercetãrile concrete cât ºi de practica socio-economicã. Þãrile avansate cu
care va trebui sã ne confruntãm au gãsit, sau sunt în curs de a gãsi,
sisteme de organizare productive care articuleazã într-un mod performant
elementul individual ºi colectiv. În acest context se considerã cã nivelul
tradiþional de organizare industrialã a devenit incapabil sã asigure creºterea
economicã ºi a nivelului de trai Astãzi se vorbeºte de un nou model
organizational în care socialul nu mai este considerat o emanaþie secundarã
a activitãþii economice ci o componentã intrinsecã. Punând ca prioritare
inovaþia tehnologicã ºi organizaþionalã ºi o raþionalitate de ansamblu care ia
în seamã toþi factorii, depãºind-o astfel pe cea parþialã, fie ea financiarã sau
tehnicã, ne propunem sã aprofundãm ºi noi aceastã problemã.
Una din constantele studiilor din domeniul la care ne referim este
satisfacþia fata de muncã. Cercetãrile realizate în contexte socio-culturale
diferite abordeazã satisfacþia faþã de muncã atât ca un criteriu global ºi
subiectiv de evaluare, cat ºi în raport cu diferitele componente ale muncii
sau valori umaniste atribuite acesteia: condiþiile ºi mediul de muncã,
posibilitãþile de promovare, sentimentul utilitãþii sociale sociale a muncii
depuse, facilitatea de a folosi ºi dezvolta capacitãþile proprii, conþinutul
muncii posibilitatea de a obþine consideraþie personalã, autoritate ºi
prestigiu în muncã, posibilitatea de a avea iniþiativã ºi de manifestare
creativã, º.a. Cercetãrile par sã confirme faptul cã, în cadrul societãþilor mai
sãrace, indicatorii obiectivi ai calitãþii vieþii de muncã ºi valorile sistemului
socio-economic conteazã mai mult decât cele umaniste. Numai într-o
economie relativ bogatã, evaluarea calitãþi vieþii de muncã se face în funcþie
de ceea ce slujba poate sã ofere lucrãtorilor. Ele dovedesc cã satisfacþia
faþã de muncã creºte pe mãsura importanþei acordate valorilor umaniste
privind munca. Importanþa atribuitã de subiecþi salariului, orarului, ritmicitãþii
muncii, concediilor, pare sã descreascã. Abordând aceastã direcþie de
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cercetare ºi testând ipotezele în realitatea romaneascã vom evalua calitatea
vieþii de muncã nu doar din raþiuni pur ºtiinþifice ºi practice: obþinerea unei
eficienþe sporite, economice ºi sociale a muncii prin identificarea unor cãi ºi
modalitãþi de umanizare a acesteia.
Cercetarea calitãþii relaþiilor socio-umane în cadrul colectivitãþilor
de muncã se im pune ca una din direcþiile importante pentru perioada
actualã dar ºi pentru cea viitoare. Motivaþia acestei opþiuni rezidã în faptul
cã ele pot constitui, în general una din cele mai importante resurse noneconomice ale creºterii calitãþii vieþii. Studiind organizaþiile de muncã, ne
propunem, în primul rând un demers constructiv, de identificare a stãrii ºi a
cãilor de ameliorare a relaþiilor interpersonale, intergrupale, formale ºi
informale, pe orizontalã ºi verticalã. Subsumãm acestora pe cele referitoare
la democraþia industrialã, participarea la decizie constituindu-se prin
efectele de ameliorare a relaþiilor ierarhice, prin efectele de ordin etic
umanist, social, politic, economic, într-o sursa de creºtere semnificativã a
calitãþii vieþii de muncã, în special, a calitãþii vieþii în general, rarã costuri
economice.
În al doilea rând, propunem un demers defensiv de protecþie a
indivizilor, a grupurilor ºi colectivitãþilor de muncã faþã de acþiunea negativã
asupra calitãþii vieþii, a conflictelor ºi proceselor anemice ºi patologice,
demers pe care ne propunem sã-i concretizãm prin abordarea conflictelor
sociale din perspectiva calitãþii vieþii, în cadrul cãrora ne vom opri la
revendicãrile ºi conflictele colective de muncã. Pornind de la faptul cã
relaþiile de cooperare sau conflict dintre actorii sociali ca indivizi, grupuri,
colectivitãþi influenþeazã nemijlocit calitatea vieþii acestora ºi depãºind
handicapul timpului faþã de cercetãrile întreprinse în þãrile occidentale care
au studiat conflictele fie ca fenomen social particular, circumscris relaþiilor
de muncã, fie ca simptom al sistemului economic ºi social global, ne
propunem o analizã a conflictelor din România în perioada
postrevoluþionarã, a variaþiilor pe ramuri de activitate ºi zone
sociogeografice, precum ºi realizarea unei tipologii a revendicãrilor emise,
din perspectiva domeniilor calitãþii vieþii.
O ultimã direcþie pe care ne-o propunem este studierea legislaþiei
muncii din perspectiva calitãþii vieþii de muncã. Pornim de la faptul cã este
foarte important ca în acþiunea de coordonare a elaborãrii noului sistem de
drept sã nu lipseascã fundamentarea legislaþiei din perspectiva calitãþii vieþii
în general ºi a calitãþii vieþii de muncã în special. Sperãm ca, prin cercetãrile
noastre, sã putem contribui la reconsiderarea structurilor solidaritãþii ºi
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mobilizãrii sociale, atât la nivelul grupului de lucru, al loialitãþii faþã de
unitatea în care individul activeazã cât ºi al solidaritãþii la nivelul întregii þãri
fãrã a sacrifica, ci dimpotrivã, stimulând dezvoltarea personalitãþii
individuale. Problema nu este simplã, deoarece intre exigenþa economiei de
piaþã vis-a-vis de factorul uman ºi cerinþele de asigurare a securitãþii
sociale, de reconversie profesionalã pot apãrea contradicþii Astfel de
aspecte, ca ºi încã multe altele, ne vor pune în situaþia de a decide între
calitatea vieþii pe termen scurt ºi cea pe termen lung. Cu alte cuvinte, se
impune gãsirea celor mai adecvate modalitãþi de armonizare a calitãþii vieþii
de muncã ºi noua ordine economicã în curs de realizare.
Cu speranþa cã am reuºit sã prezentãm în faþa dumneavoastrã
importanþa abordãrii problematicii calitãþii vieþii de muncã, pe de o parte,
precum ºi direcþiilor de cercetare pe care colectivul ºi le-a propus, vã rog sãmi permiteþi sã închei aceastã prezentare, citând-ul pe Josef Conrad, care
cu instrumentele literatului a reuºit sã redea, simplu, dar convingãtor ceea
ce noi ne vom strãdui sã demonstrãm cu instrumentele specifice muncii
noastre:
“Nu-mi place munca. Nimãnui nu-i place. Dar îmi place ce e în muncã
- ºansa de a te gãsi, de a te întâlni cu propria-þi realitate, adicã ceea ce
nimic altceva nu-þi poate da”.

DISCUÞII
dr. Gheorghe RÃBOACÃ
Mai întâii vreau sã subliniez valoarea deosebitã a studiilor care, chiar
dacã nu în toate cazurile prezintã o serie de concluzii, ele fiind în curs de
derulare, mie mi se pare cã sunt deosebit de promiþãtoare, ba mai mult, ne
oferã o serie de traiectorii de proiecte de fapt ale felului în care urmeazã sã
se desfãºoare o serie de cercetãri. Aº vrea sã mã opresc la ultima
comunicare pe care a prezentat-o doamna Hildegard Puwak care mie îmi
este prin preocupãrile pe care le-am avut ºi le am, destul de aproape, ºi aº
vrea sã spun cã am de asemenea cele mai bune aprecieri pentru conþinutul
problemelor prezentate. O singurã rezervã aº vrea sã fac în legãturã cu
stadiul cercetãrilor, pânã la un moment dat, privind calitatea vieþii de muncã
ºi este, mai degrabã, o nedumerire foarte mare pentru cã nu putea totuºi
cercetarea ºtiinþificã în domeniul calitãþii vieþii de muncã sã marcheze, cred
eu, o aºa mare rãmânere în urmã dacã în plan practic în lumea occidentalã
s-a nãscut o ºtiinþã nouã, foarte importantã, mã rog, ºtiinþã, artã, ergonomie,
care a marcat o mare, o creºtere imens a calitãþii muncii maselor de oameni
ai muncii Aceasta este o micã rezervã pe care vreau sã o fac, cred cã
trebuie fãcutã ºi sigur cã dacã în practicã acest lucru s-a petrecut, sigur cã
aceasta a fost rezultatul cercetãrilor, cred, teoretice.
Acum v-aº ruga sã-mi permiteþi þinând seama de multitudinea de
elemente interesante de direcþii în dezvoltarea cercetãrilor în domeniul
muncii, a ridicãrii calitãþii muncii, sã-mi spun ºi eu pãrerea cu privire la unele
direcþii care cred cã nu ar trebui sa lipseascã din aceastã cercetare. Aºa de
pildã, cred cã o astfel de cercetare trebuie sã punã în evidenþã în ce mãsurã
este, în condiþiile noilor tehnologii, suficientã munca în societate pentru
membrii sãi. Pentru cã viaþa practicã pe plan mondial aratã, cel puþin dupã
recesiunea din 1970, o scãdere a capacitãþii societãþii de a asigura munca
membrilor societãþii, ºi de aici un complex de implicaþii pentru calitatea nu
numai a muncii, ci ºi a vieþii. În al doilea rând cred cã asistãm, în ciuda
faptului cã revoluþia ºtiinþificã este atât de pregnantã, ºi la o deteriorare
calitativã a unor munci. Cred ca aceasta prezintã de asemenea un mare
interes pentru practica noastrã.
Apar ºi la noi în condiþiile reformei, apar ºi s-au dezvoltat ºi în þãrile
industrializate muncile precare, aºa-zisele munci nonstandard sau atipice
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care, în plus, sunt ºi neprotejate ºi ele induc o imensã problemã a unei
protecþii foarte serioase pe care societatea trebuie sã o facã. Biroul
internaþional al muncii este extrem de serios confruntat cu aceastã evoluþie
a muncilor precare ºi pe care în momentul de faþã nu ie pot stãpâni þãrile
membre. De asemenea, aº vrea sã subliniez cã apare ºi un proces de
deteriorare în multe cazuri a venitului mediu pe locuitor care este expresia
acestor schimbãri din sfera muncii inclusiv de naturã calitativã. În fine, o
mare problemã care cred cã trebuie avutã în vedere în cercetarea calitãþii
vieþii de muncã este aceea în ce mãsurã ajunge o muncã pentru o viaþã de
muncã. Practic viaþa aratã cã în decursul vieþii de munca noi
putem ºi trebuie sã facem, suntem siliþi sã facem fiecare foarte multe
de la o muncã, de la o întreprindere la alta, de la un loc de muncã la altul,
iar atunci rãmânem pe aceiaºi loc de muncã de fapt avem de-a face cu o
schimbare fundamentalã în conþinutul muncii, care este o schimbare
calitativã a muncii. Iarãºi asemenea lucruri cred cã mie mi se pare cã sunt
extrem de importante.
De asemenea învãþarea în strictã conexiune cu modificãrile în
conþinutul muncii în decursul vieþii de muncã pentru a putea munci, pentru a
te adapta pieþei trebuie sã te adaptezi profesional, trebuie sã înveþi,
procesul ca atare este o mare, o imensã problemã ºi cu consecinþe, dacã
vreþi, foarte multe, serioase în planul social, pe linia organizãrii ºi nu numai
a societãþii ci ºi în întreprinderi ca atare. De asemenea profilul de pregãtire,
locul omului de bandã este cedat ºi se cedeazã tot mai mult locul omului
polivalent care corespunde pe deplin cu necesitãþile de dezvoltare ale
întreprinderilor mici ºi mijlocii care sunt mai flexibile, iar pregãtirea
polivalentã este un factor care conferã o mai mare flexibilitate unitãþilor
întreprinderilor de adoptare ºi inclusiv favorabile omului, ca atare, ºi în
interesul lui.
Cred cã doamna Puwak a menþionat foarte bine ºi idea de negociere,
sistemul ca atare de negociere care cred cã trebuie sã fie considerat o
treaptã superioarã în ridicarea calitãþii vieþii ºi a muncii ca atare, dar aº
sugera ca nu numai negocierea adicã faptele divergente sau care tind sã
împingã cãtre conflict sã fie considerate aºa, dar mai ales participarea care
reflectã comunitatea de obiective, de interese.
MICTAT GÎRLAN
Privitor tot la acest subiect al cadrului muncii, în calitate de cercetãtor
al acestui institut, aº vrea sã spun cã sub aripa coordonatoare, amabilã ºi
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largã a doamnei Puwak avem ºi cercetãtori cu viziuni mai personalizate aº
spune.
Un exemplu în acest sens ºi în planul muncii, ºi aº vrea sã iau un
subiect de actualitate fierbinte pentru noi, este cel al motivaþiei muncii,
motivaþie care, în mod economic, constant, a scãzut fantastic Constatãm în
fapt cã dupã ultimele evenimente, salarizarea muncii a crescut dar
productivitatea a scãzut ºi, de câteva sãptãmâni, în colectivele de specialiºti
dezbatem acest subiect ºi cred cã am ajuns la unele concluzii care trebuie
comunicate. E clar cã în planul comportamentului de muncã, pe lângã
vectorul aptitudini ºi capacitãþi, mai stabil psihologic, existã ºi vectorul
atitudine ºi motivaþie, relativ flexibil ºi mai greu de controlat Dar tocmai
acest vector constatãm cã s-a blocat. Consider cã nu este o degradare
moralã, ci un blocaj. Un blocaj vizibil în faptul cã atunci când eºaloanele de
subordine sunt conduse de persoane care ºtiu sã absoarbã creativitatea
personalului din subordine, este ce a menþionat domnul Rãboacã, cu ceea
ce a realizat ergonomia în alte þãri, cu acea orientare cãtre om care a
valorificat fiecare element de eficienþã în planul muncii, a gãsit unghiul de a-l
valorifica pe scarã industrialã, deci aceste cadre de conducere care au
reuºit sã absoarbã ºi sã valorifice potenþialul creativ al subordonãrii atunci a
avut succes ºi atunci aceastã motivaþie s-a dezvoltat Dar atunci când s-a
manifestat o motivaþie foarte economizantã cu o restricþie bugetarã, cu o
restricþie a veniturilor, aceastã motivaþie a scãzut. Situaþia în momentul de
faþã, când salarizarea a crescut ºi productivitatea scade, este aº zice o
palmã grea pentru acele concepþii care au susþinut doar stimularea
monetarã & comportamentului de muncã. Se dovedeºte clar, extrem de
evident cã în comportamentul de muncã existã aceastã stimulare
atitudinalã, valoricã, care în momentul de faþã comportã cel puþin o
restructurare. Nu mai merge o concepþie colectivistã în motivarea muncii, nu
mai merge o concepþie anonimistã în valorificarea persoanei, se impune un
alt cod moral în planul muncii ºi acolo se dovedeºte extrem de rentabil în
aplicare.
Poate cã aici ar fi rolul pe care încã nu mi l-am asumat în a difuza noi
sisteme. Noi sisteme? Sistemele erau cunoscute! Nu erau o noutate, pentru
noi, în situaþia de faþã, cã de, trecem de la un sistem la altul, dar a motiva
persoana ºi pe alte cãi, nu numai monetare, este o dovadã clarã. Aº spune
cã totuºi aceastã concepþie economizantã asupra muncii, nu ºtiu dacã nu
greºesc, este o discuþie de..., colegialã, încã continuã, ºi de interesul unor
cadre de conducere pentru lipsa de ocupare a muncii în viitorul ºomaj care
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apare, este o politicã a foamei, deci, o stimulare a randamentului pe calea
ºomajului înseamnã cã aceste abordãri economizante încã nu au murit ºi
fiindcã nu sunt clare coordonatele unor noi direcþii de valorificare, o direcþie
ergonometricã, dar nu e în sine ergonomicã, ci de valorificare a potenþialului
creativ al subordinii, altfel atunci aceastã subordine nu se poate, nu se mai
poate controla. Mã reþin de la alte comentarii.
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CUVÂNT DE DESCHIDERE
academician Tudorel POSTOLACHE
Doamnelor ºi Domnilor,
Permiteþi-mi sã declar deschise lucrãrile sesiunii tematice “Cercetarea
economicã în perspectivã epistemologicã”.
Apãrutã în cadrul filozofiei, epistemologia trece la intense generalizãri
pe temeiul matematicii, ai ºtiinþelor naturii ºi tehnice, iar în a doua jumãtate
a secolului nostru, îºi integreazã un nou centru de interes - ºtiinþele sociale
ºi politice. Dar, în toate aceste trei ipostaze de bazã ale epistemologiei,
economia ca ºtiinþã rãmâne perifericã.
Neglijarea preocupãrilor epistemologice proprii ale economiei se
dovedeºte însã tot mai nejustificatã, indiferent dacã aceastã neglijare este
fondata pe idea absolutizãrii rãmânerii în urmã a acestei ºtiinþe ºi a
transferului epistemologic din ºtiinþele mal dezvoltate sau, dimpotrivã, pe
idea cã tocmai maturitatea ei, comparativ cu alte ºtiinþe sociale, o face sã
ignore întrebãri “eterne” cu privire la propria practica, metode, instrumente
de investigaþie, frontiere de delimitare, sensuri filozofice ale evoluþiei,
întrebãri ce frãmântã dramatic cercetarea.
În ultimul deceniu, situaþia se schimbã notabil: în primul rând,
economiºtii înºiºi se includ tot mai intens în dezbaterea epistemologicã a
propriului
domeniu.
Concomitent,
epistemologii
“de
profesie”
conºtientizeazã cã economia este bine plasatã pentru investigaþia
epistemologicã, cel puþin din douã motive: 1) ºtiinþa economica are douã
laturi distincte - una tehnico- economicã ºi alta sociala -alimentate fiecare
de izvoare contemporane puternice, care pot oferi un câmp nou
epistemologiei în toate treptele ei premergãtoare; 2) ea parcurge un proces
de restructurãri, care cuprinde mai multe faze, inclusiv “criza” ºi “saltul” ºi,
deci, prezintã condiþii pentru a ridica ºi rezolva probleme epistemologice
fundamentale.
Institutul Naþional de Cercetãri Economice doreºte sã meargã în
întâmpinarea acestei tendinþe de avangardã, din conºtientizarea necesitãþilor
practicii de cercetare - practica socialã în expresia ei cea mai concentratã.
Doamnelor ºi Domnilor,
Aº dori, în continuare, sã spun câteva cuvinte despre o lucrare a cãrei
vocaþie fundamentalã ar fi sinteza între teorii succesive sau coexistente, la
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scarã naþionalã ºi pe plan mondial, dintre teorii ºi metode provenind din
arsenale diferite (matematici, biologie etc.), fructificarea noilor posibilitãþi de
a stabili, prin analizã comparatã, sensul general al categoriilor, descifrarea
naturii tensionãrii sistemului notional economic în strânsã legãturã cu
procesele reale pe care le exprimã. Mai exact, aº dori ca în Aula Academiei
sã readuc în discuþie propunerea la care m-am mai referit ºi care este, de
altfel, un vechi deziderat - geamãn cu secolul al economiºtilor români acela de a purcede la întocmirea Marelui Dicþionar Economic. O operã de o
asemenea complexitate n-ar putea fi realizatã decât cu eforturile
conjugate ale unui puternic nucleu, înalt profesionalizat de cercetãtori; în
condiþiile concentrãrii exclusive pe realizarea acestui proiect cu antrenarea
unui cerc larg de specialiºti, toate facilitãþile fiind asigurate, proiectul ar
necesita, probabil, o muncã susþinutã de minimum 8-10 ani. Eforturile s-ar
justifica însã pe deplin, þinând cont de ceea ce ar semnifica acest Dicþionar
pentru cultura naþionalã, ca ºi de “efectele de antrenare” în cercetarea
economicã, ce se vor face simþite încã de la început, în cursul dezbaterilor
ºi al publicãrii fasciculelor.
Voi menþiona, în formã enumerativã, câteva posibile puncte de
pornire ale acestui proiect.
Încercarea de integrare la nivelul conceptelor în interiorul ºtiinþelor
economice, atât de parcelate în prezent, ar fi una dintre cele mai importante
funcþii ale Dicþionarului. Diferitele ºtiinþe economice, urmãrind cãi diferite în
dezvoltarea lor (în speþã fie calea “raþionalã”, fie cea “empiricã”, þinând de
“zone” distincte ale ºtiinþei ºi având, deci, “timpi istorici” diferiþi),
accentueazã tensionarea la nivelul sistemului naþional economic.
Numeroasele dicþionare economice de ramurã de care dispunem
îndeplinesc funcþii importante, dar, paradoxal, alimenteazã adesea
înstrãinarea conceptualã dintre diferitele ºtiinþe economice.
O funcþie dintre cele mai importante ale Dicþionarului ar fi asigurarea
comunicabilitãþii la nivelul sistemului naþional cu celelalte ºtiinþe, dar ºi cu
arta Ambele deschideri sunt de mare actualitate. Sub influenþa revoluþiei
ºtiinþifico-tehnice s-a realizat trecerea de la prevalenta produselor muncointensive ºi capital-intensive la produse tehnic-intensive (tehnic avansate).
Nu este însã exclus ca în viitorul secol produsele art-intensive sã domine
societatea, deci ºi piaþa ºi competitivitatea. Perseverarea în aceastã direcþie
ar avea pentru noi o rezonanþã aparte: fundamentarea teoreticã atât a
programelor noii tranziþii, cât ºi a arhetipului economiei de piaþã proprii
trebuie sã se dovedeascã apte sã resoarbã ºi decalajele istorice de
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productivitate; preocuparea de a stabili comunicativitatea la nivel conceptual
între economie, ºtiinþe ºi arte s-ar putea dovedi astfel, un element
fundamentat nu numai în teorie, ci ºi în demersul depãºirii decalajelor
istorice de productivitate ºi competitivitate.
Un obiectiv major al proiectatului “Dicþionar” ar fi acela de a þine
nestins focul înfruntãrii alternativelor teoretice - cel mai sigur izvor ai
progresului; el ar urma sã prezinte explicit raporturile dintre ºtiinþa
economicã ºi politica economicã, cu acea dilemã ce-i urmãreºte pe
economiºti de la Ricardo pânã astãzi, ºi anume: analiza economica este
posibilã doar dacã exclude incertitudinea ºi schimbarea, politica economicã
este posibilã doar dacã ia în considerare incertitudinea ºi schimbarea,
inclusiv contradicþiile rezultând din gradul inevitabil diferit de universalitate a
celor doi termeni.
În acest context s-ar urmãri realizarea unei comunicabilitãþii intre cele
trei situaþii tipice în care se aflã conceptele economice: a) unele concepte
noi sunt în contradicþie bilateralã cu conceptele vechi; b) altele le integreazã
pe cele vechi drept un caz particular, caz în care numai vechiul concept îl
contrazice pe cel nou, nu ºi invers - situaþie proprie contradicþiei unilaterale
(în ambele cazuri este vorba de concepte coexistente sau succesive
privitoare la problemele vechi); c) conceptele noi, care se referã ta probleme
noi ºi, de aceea, nu intra direct în contradicþie cu conceptele vechi.
În acest demers trebuie þinut cont de concluziile puse în evidenþã de
epistemologie, în mod deosebit de necesitatea ca “temele fierbinþi” sã fie
conºtientizate în legãtura lor de adâncime cu “conceptele eterne”.
O coordonatã esenþialã a proiectului ar fi ºi asigurarea unei legãturi
organice între elaborarea categoriilor ºi testarea lor empiricã, inclusiv
preocuparea de a depãºi barierele care separã conceptele de sistemul
indicatorilor economico-sociali, astfel încât sistemul de indicatori sã capete
rigoare ºtiinþificã, iar teoria economicã -puternice valenþe aplicative.
Domnilor membri ai Academiei Române,
Doamnelor ºi Domnilor,
Ciclul tematic “Tendinþe ºi orientãri în cercetarea economicã ºi a
calitãþii vieþii” are întemeieri adânci, rosturi ºi funcþii multiple, izvorând din
vocaþia academicã a Institutului Naþional de Cercetãri Economice, vocaþie
pe care o cultivãm constant În scopul proiectãrii cercetãrilor efectuate pe
fundalul global al miºcãrii ºtiinþei universale ºi al încurajãrii creativitãþii, a
independenþei de gândire ºi de exprimare, a conduitei dupã regulile ºtiinþei.
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Sesiunea de azi este un moment nodal, ce se cere continuat cu
preocupãri constante, zilnice ºi de lungã duratã în INCE, iar prezenþa cu
referate a unor marcante personalitãþi care ilustreazã domenii de
semnificaþie maximã pentru perspectiva epistemologicã din care privim
acum cercetarea economicã, reprezintã o garanþie cã realizãm un început
rodnic.
12.04.1991

CERCETAREA ECONOMICÃ
profesor dr. Mircea MALIÞA,
membru corespondent al Academiei Române
Acum câtva timp am încercat sã rãspund la întrebarea: care sunt
presupunerile ºi ipotezele epistemologice de la care pornesc cei care fac
cercetãri în ºtiinþele politice1)? Aceastã incursiune porneºte de la faptul cã
toþi cercetãtorii, când abordeazã un domeniu oarecare, admit explicit sau
implicit anumite ipoteze asupra cunoaºterii. În cazul ºtiinþelor politice, ne
aflãm într-o arie mult mai puþin dezvoltatã decât a ºtiinþelor economice ºi cu
metode mult mai puþin cristalizate. Tentativa de a transfera aceeaºi
întrebare în domeniul ºtiinþelor economice ne obligã la observaþia iniþialã cã
existã douã feluri de a înþelege epistemologia: în sensul englez ºi în sensul
continental. Sensul englez se referã la studiul condiþiilor necesare ca un
câmp de investigaþie oarecare sã poatã fi considerat drept ºtiinþã.
Epistemologia în aceastã accepþie se ocupã de constituirea ºi dezvoltarea
ºtiinþelor.
O problemã fundamentalã de identitate, pe care oare orice ºtiinþã
socialã sau a omului este mãsura în care ea diferã de ºtiinþele naturii, gradul
de îndreptãþire la statutul de ºtiinþã ºi la valoarea ºtiinþificã a rezultatelor
sale. Complexul acesta, rivalitatea ºi drama însoþesc mersul ºtiinþelor
sociale de mai bine de o sutã de ani. Comparaþia lor cu ºtiinþele pozitive ºi
ale naturii este permanentã. Asupra lor planeazã tot timpul idea cã
fenomenele de care se ocupã sunt caracterizate de incertitudine, nefiind
susceptibile de a conduce la legi precise ºi la observaþii mãsurabile, la
rezultate verificabile ºi reproductible, nemaivorbind de îndoielnica capacitate
de predicþie.2)
De când Karl Popper a fixat criteriile statutului ºtiinþific ai unei corelãri
la un nivel ridicat de rigoare logicã - teoria refutabilitãþii sau a respingerii
propoziþiilor - toate ºtiinþele sociale ºi ale omului, inclusiv ºtiinþele
economice, încearcã sã nuanþeze exigenþele sale, cãci altfel aproape nimic
din ce ele întreprind nu poate sã fie considerat ºtiinþã, dacã cerinþele lui Karl
Popper sunt acceptate.3)
Problema epistemologicã astfel conceputã este analiza modului în
care elementele ce disting o ºtiinþã - legi, obiective ºi metode proprii îngãduie ºtiinþelor economice sã se situeze în marea familie a ºtiinþelor,
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înfruntând în cadrul ei orice comparaþie. În ce mãsurã ºtiinþele economice
þin capul sus în ºtiinþa secolului?
Marile dezbateri se desfãºoarã în jurul conceptelor de bazã:
cauzalitate, legi ºi reguli, incertitudine, incompletitudine, raþionalitate,
obiectivitate, natura teoriilor. Toate acestea se cer a fi discutate pentru a
vedea în ce mãsurã ºtiinþele economice au dreptul ia statutul riguros
epistemologic al ºtiinþei contemporane.
N-am sa fac acum o trecere în revistã a acestor capitole, ci menþionez
doar concluzia: în ultimul timp, mai ales în ultimele douã decenii, în
perioada postpopperianã, se remarcã o relaxare totalã a criteriilor dure ºi
severe ale ºtiinþei. Exista o evoluþie considerabila a analizei acestor noþiuni,
care face ca limbajul, metodele ºi specificul ºtiinþelor economice sã se
încadreze armonios în felul de a vedea ºtiinþa actualã. Este suficient sã
citãm cartea Iul Patrick Suppes, “apãruta” la noi în 1990. Pentru economiºti
este reconfortant sã urmãreascã în acest volum modul în care o ºtiinþã, care
nu lucreazã cu idea de certitudine absolutã a ºtiinþelor exacte, care nu
foloseºte aceeaºi noþiune de cauzalitate, nu are aceeaºi cerinþã a
completitudinii, nu se bazeazã pe aceleaºi definiþii de lege, metodã ºi
obiectivitate, poate sa fie în largul ei în ºtiinþa contemporanã, adoptând
punctul de vedere probabilist.
O altã lucrare recentã a iui Newton Smith4) parcurge dezbaterile
asupra ºtiinþei produse în ultimele douã decenii, care creeazã pentru
ºtiinþele economice un alt cadru epistemologic.
Aº aminti cã Thierry de Montbrial, care defineºte economia drept
“strategiile raportului omului cu resursele rare” (definiþia lui Raymond Barre
în tratatul sãu de economie), afirmã cã “economistul redacteazã ºi
comenteazã modele”). Aceasta este poziþia lui ºi, într-adevãr, cartea sa de
introducere în ºtiinþa economicã este o colecþie de modele matematice.
Înþelegem astfel de ce, neputând admite acelaºi criteriu de verificabilitate pe
care-l au ºtiinþele naturii, economia a trebuit sã adopte, printr-un efect de
compensaþie, rigoarea absolutã a limbajului ºi a conceptelor pe care i ie
oferea matematica Conceptele, dupã Thierry de Montbrial, sunt definite prin
rolul lor într-un model ºi pot sã aibã mai multe definiþii, dupã modelul care ie
foloseºte. Rezultã, bineînþeles, o pluralitate a ºtiinþei ºi a modelelor, cea pe
care o gãsim ºi la Newton Smith ºi la Patrick Suppes. Înþelegem astfel unul
din motivele care fac ca, de un mare numãr de ani încoace, Premiul Nobel
în economie sã fie acordat creatorilor de modele matematice, precum ºi
drama celor care, ca Georgescu-Roegen, în ciuda abordãrii ºtiinþifice a
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economiei cu metodele ºtiinþelor clasice (termodinamicã, de exemplu), nu sau vãzut rãsplãtiþi cu aceastã distincþie, situând-se pe poziþia de critici ai
legitimitãþii modelului matematic.
Revista “Economic Journal”, a Societãþii engleze de ºtiinþe
economice, ºi-a propus, odatã ajunsã la numãrul 100, sã culeagã studii care
sa fie relevante pentru urmãtorii o sutã de ani de dezvoltare a ºtiinþelor
economice6). Desigur cã acest exerciþiu ambiþios nu poate sã fie luat în sens
absolut. Întâlnim însã câteva tendinþe actuale care mi se par extrem de
concludente: una dintre ele este slãbirea conceptului de raþionalitate, aºa
cum a fost admis pânã acum, adicã admiterea faptului cã în
comportamentul uman ºi în cel economic nu funcþioneazã raþionalitatea
strictã, ca optimizare a unei funcþiuni de speranþã matematicã, ci existã o
raþionalitate mai laxã, mai liniºtitã, mai puþin teoreticã ºi mai puþin analiticã,
dar care pãstreazã totuºi noþiunea de ordine.
Altã tendinþã interesantã este aceea a rolului experimental a!
calculatoarelor, care introduc tehnici noi de inteligenþã artificialã, captând
ceea ce autorii numesc “softening”-ul (de la “soft”, moale, mai puþin dur, mai
puþin exigent) criteriilor economice ºi în aceeaºi timp raþionamentul imprecis
ºi incert.
Nu trebuie uitatã tendinþa ºtiinþelor economice de a interioriza ceea ce
a fost considerat drept factor sau variabilã exogenã.
În trecut, de exemplu, progresul tehnic era variabilã externã, acum
începe sã fie variabilã internã; erau externã natura ºi ecologia - acum sunt
luate în sistem; erau externe speranþele subiective, acum se încearcã
încorporarea lor.
Am putea lua în considerare celãlalt sens al epistemologiei:
epistemologia ca studiu ai proceselor cunoaºterii ºi legãtura cu cercetarea
economicã, pentru ca orice ºtiinþã este preocupatã de cunoºtinþele noi pe
care le avem despre cunoaºterea însãºi Acesta este sensul continental al
epistemiologiei în procesele de cunoaºtere, progresele sunt remarcabile:
existã o ºtiinþã cognitivã, apãrutã în strânsã colaborare cu inteligenþa
artificialã, care nu e altceva decât aspiraþia omului de a încerca sã
reproducã pe calculator raþionamentul uman, cu toate nuanþele lui. ªi, în
mare mãsurã ea reuºeºte.
Într-un studiu din 1990, Massimo Piattelli Paimarini, cunoscut ca
editor ai cãrþii despre dezbaterea Piaget-Chomsky7) explicã o tendinþã nouã
apãrutã în ºtiinþele biologice. Reamintim împrumutul mare pe care o ºtiinþa îl
face astãzi, fãrã reticenþe ºi fãrã complexe, din metodologia altor ºtiinþe de
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unde poate cãpãta sugestii. Pentru ºtiinþele economice transferul continuu
de concepte nu este o noutate - noþiunea de “echilibru” e luatã de la
mecanicã, noþiunea de “raþionalitate” este luatã din matematicã, iar teoria
utilitãþii ºi a speranþei matematice este luatã din teoria jocurilor. Deci
împrumuturile nu sunt un “scandal” în ºtiinþa contemporanã. Piattelli
Paimarini este categoric: nu putem aºtepta de la procesul cunoaºterii
altceva decât ceea ce observãm în procesul vieþii. Deci, ca sã înþelegem
cum funcþioneazã mintea, trebuie sã ne uitãm cum procedeazã natura ºi
cum decurg, de exemplu, fenomenele studiate de biologie, în special de
biologia geneticã. Or, biologia contemporanã aduce în prim plan ajustarea,
acomodarea, “bricolajul”, combinaþia dintre elemente disponibile vechi, care,
puse cap la cap, pot sã constituie o soluþie la o problemã nouã. Se
reabiliteazã, pe plan ºtiinþific, ceea ce culturã a tratat în termeni peiorativi.
Suntem departe de exigenþa analiticã, riguroasã, formalizatã a ºtiinþei
clasice. ªi iatã cã imaginea pe care epistemologia o oferã astãzi ºtiinþelor
umane este aceea de improvizaþie continuã, sub formã de ajustare, de
utilizare a unor lucruri existente ºi disponibile, fragmente din structuri vechi
care pot fi recombinate în soluþii noi
Cea mai importantã sugestie pentru ºtiinþele economice ar fi
urmãrirea acestui proces de reabilitare a unei improvizaþii experimentale
continue, la care viaþa recurge în procesele ei fundamentale, pe care mintea
o utilizeazã în procesul cunoaºterii ºi care strãbate, probabil, activitãþile
fundamentale ale societãþii, unde nu o observãm din cauza prejudecãþilor
noastre de raþionalitate liniarã, determinatã ºi teoreticã.
Departe de a fi o simplã speculaþie, articolul lui Piattelli Paimarini se
conjugã cu vederile biologului Francois Jacob, în care se poate vedea noua
îmbrãþiºare de cãtre biologie a conceptului de “bricolaj”8).
Concluzia ce s-ar putea degaja aratã ca ºtiinþele economice sunt mai
bine plasate astãzi în lupta pentru identitatea ºtiinþificã ce dureazã de atâtea
decenii, din cauza relaxãrii condiþiilor aspre ºi formaliste pe care ºtiinþa ºi lea impus ea însãºi într-un exces de zel. În al doilea rând, faptul cã ºtiinþele
economice, la fel ca toate celelalte ºtiinþe, privesc spre evoluþia proceselor
de cunoaºtere, pe care începem sã le înþelegem mai bine ºi în care ne
debarasãm de anumite prejudecãþi impuse de formalizarea excesivã ºi de o
logica prea strâmtã, îndeamnã la abordarea spontaneitãþii fenomenelor vieþii
sau societãþii nu ca fapte iraþionale, anterior repudiate, ci cu un nou efort de
a lãrgi conceptele de raþionalitate ºi ordine.
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IMPLICAÞIILE ECONOMICE
ÎN MEDICINA CONTEMPORANÃ
acad. ªtefan MILCU
1. Unul dintre fenomenele cele mai surprinzãtoare din medicina
contemporanã îl constituie penetraþia multilateralã a ºtiinþelor economice în
cele mai diferite domenii de structurã. Medicina poate fi definitã ca o ºtiinþã
care apãrã sãnãtatea oamenilor ºi asigurã asistenþa curativã profilacticã
împotriva proceselor de îmbolnãvire. Este o definiþie care poate suferi
adnotãri dar o voi folosi în acest sens.
Implicarea punctului de vedere economic în medicina contemporanã
este din ce în ce mai puternicã în toate statele lumii, indiferent de nivelul de
dezvoltare socialã. Are aspecte diferite, determinate de specificul acestui
proces. Întrucât medicina este ºi o ºtiinþã bio-socialã, ea cuprinde atât o
componentã umanã cât ºi una socialã,în care se exercitã. Prin pãtrunderea
economiei în medicinã, costul acesteia în toatã lumea este în continuã
creºtere. Bugetele statelor sunt totdeauna încãrcate cu un procent crescând
de ia an la an înregistrat pentru asistenþa socialã sau sãnãtate. De la stat la
stat acest coeficient economic este variabil dar întotdeauna prezent. În
unele þari dezvoltate cu o economie puternica,acest capital se cifreazã la
miliarde. Este explicabil de ce în elaborarea bugetului, capitolul consacrat
medicinei genereazã aprecieri contradictorii.
Þara noastrã nu face excepþie de la aceastã situaþie explicabilã prin
problemele dificile ale perioadei de tranziþie spre o economie de piaþã. Este
tot mai necesar sã explicãm inevitabila penetraþie a punctului de vedere
economic în medicinã. De ce medicul este obligat sã gândeascã ºi
economic actul medical, iar organizatorul de sãnãtate problemele lui
specifice? Aceastã componentã economicã nu a fost cunoscutã sub
pregnanþa ºi presiunea pe care o exercitã în epoca noastrã. În medicina
tradiþionalã punctul de vedere economic era arareori luat în consideraþie, în
libera practicã a medicinei, componenta economica era negociabilã, uneori
gratuitã. În spitalele de la începutul secolului se asigura o asistenþã
suportabilã bugetar. În epoca contemporanã situaþia este cu totul diferitã.
Voi comenta la nivel foarte general relaþia dintre medicinã ºi economie.
Procesul s-a desfãºurat în interiorul medicinei, prin trecerea de la o
practicã tradiþionalã, transmisã din generaþie în generaþie, ca o artã de a
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vindeca, la o ºtiinþã complexã. Aceastã transformare a medicinei într-o
ºtiinþã a omului bolnav, pe care trebuie sã-l readucem la un echilibru
anterior îmbolnãvirii, este un proces angajam nu numai la nivelul
cunoaºterii, al mijloacelor de descifrare al procesului morbid ºi a rezolvãrii
lui, dar ºi la nivel economic. Aceastã transformare a medicinei într-o ºtiinþã
este încã în deplinã desfãºurare, constituind unul din capitolele cele mai
interesante ale acestei discipline. Cum s-a produs transformarea medicinei
într-o ºtiinþã complexã?
Procesul a început încã din secolul trecut, într-o mãsurã modestã,
prin penetraþia ºtiinþelor naturii. Prima componentã a fost descoperirea
agenþilor patogeni care determinã marile epidemii. Bacteriologia a introdus
gândire ºi explicaþia marilor epidemii punctul de vedere microbian, explicaþia
obiectivã ºtiinþificã, a fenomenelor, permiþând ºi rezolvarea lor. Omenirea a
fost cruþatã de marile epidemii: holera ºi ciuma Sã amintim de ciumã, care
în secolul ai XV-lea, a decimat jumãtate din populaþia Europei ca sã ne dãm
seama ce a însemnat acest progres. În secolul nostru, în prima lui jumãtate,
procesul de scientizare a medicinei a continuat pe mãsurã ce ºtiinþele naturii
s-au dezvoltat. Pãtrunderea matematicii, a fizicii, a biochimiei, a biologiei
generale a schimbat felul de a gândi natura proceselor morbide. În aceste
condiþii, trecerea de la ºtiinþã la aplicaþiile ei în medicinã a devenit
costisitoare. Medicul tradiþional rezolva toate problemele prin simplul contact
direct interuman, folosindu-ºi simþurile pentru a diagnostica. Acum trebuie
sã apeleze la mijloace mult mai complexe, care sunt cu mult mai
costisitoare. Mai mult decât atât, transformarea medicinei în ºtiinþã a fãcut
posibilã apariþia cercetãrilor ºtiinþifice în medicinã ºi a creat instituþii noi,
necunoscute în secolul trecut. Investiþia economicã a fost dirijatã obligatoriu
prin aceastã scientizare, pe de o parte spre practica medicalã propriu-zisã,
care înseamnã investiþii în spitale, laboratoare, precum ºi aparaturã ºi
formarea de specialiºti, investiþia economicã în organizarea ºtiinþelor
medicale constituie unui din obiectivele cele mai contradictorii în politica
ºtiinþei.
6. Scientizarea a fost însoþitã de revoluþia tehnico-ºtiinþificã, ce s-a
repercutat în medicinã în douã direcþii. Primul impact s-a produs la nivelul
cunoaºterii ºi a fost asimilat procesului de scientizare început încã din
secolul trecut Acum a cãpãtat o intensitate ºi o impetuozitate care au rupt
orice fel de zãgazuri de rezistenþã a vechiului. Factorii determinanþi au fost
biologia molecularã, teoria sistemelor, informatizarea, electronica,
automatizarea ºi genetica. Viziunea despre om, despre viaþã, starea de

385
sãnãtate ºi de boalã s-au schimbat profund sub influenþa acestui proces
care a început în jurul anului 1950. Economicul a devenit un factor decisiv,
restrictiv uneori, alteori favorizam în dezvoltarea medicinei. Revoluþia
tehnico-ºtiinþificã a creat o nouã exigenþã economicã prin dezvoltarea
tehnologiei medicale, de care medicina modernã nu se poate dispensa.
Dacã veþi intra într-un spital modern, tehnic dotat, într-o salã de operaþie,
într-un laborator de explorãri funcþionale, într-un institut sau o clinicã
modernã, veþi avea impresia unui fragment de uzinã, în aºa mãsurã
acþiunile medicului sunt dominate de tehnicã. Intervenþia operatorie este
obligatã sã foloseascã o tehnologie de neimaginat pentru cei care nu au
vãzut-o vreodatã. Prin capacitatea de a urmãri printr-o tehnicã adoptatã
întreaga evoluþie a actului operator înregistrat, tot ce se întâmplã în corpul
uman este vizualizat, computerizat, controlat: chirurgul lucreazã în
siguranþã. Este o evoluþie fantasticã, dar care costã!
Acest proces tehnologic poate fi urmãrit ºi la nivelul biochimiei.
Laboratoarele de biochimie din sectorul medical folosesc, de asemenea, o
tehnologie complexã ca aparaturã, substanþe ºi exactitate. Acest proces
tehnologic a creat o adevãratã medicinã tehnicã, denumitã paraclinicã
pentru cã are sediul alãturi de bolnav, desfãºurându-se în laboratoare de o
complexitate dominatã de tehnologie. Medicina modernã poate fi
caracterizatã ca fiind tehnologicã, Medicul nu se poate dispensa astãzi de
asistenþa tehnologicã decât dacã nu îi este accesibilã. Aceastã tehnologie
este solicitantã economic. Tomografia computerizatã care ne permite sã
vedem în corpul omenesc aºa cum vedem în oglindã, de la milimetru la
milimetru prin secþiune orizontalã sau verticalã la rândul ei solicitã
economicul prin consum de materiale ºi formarea de specialiºti capabili sã
utilizeze aceastã tehnologie.
Realizarea tehnologiei impune integrarea parametrilor economici.
Apare o contradicþie dramaticã: între a ºti ce trebuie fãcut ºi blocajul
economic. Aceastã contradicþie influenþeazã deontologia medicalã. Sunt
cazuri în care o tehnicã nu poate fi aplicatã decât cu discernãmânt
economic. Criteriul uman este adeseori vârsta. Într-o sclerozã renalã
operaþia necesitã aparaturã, substanþe chimice, dar la ce mai serveºte dacã
pacientul are 70 de ani! Situaþia este diferitã dacã are numai 30 de ani.
Acest fel de a judeca este în contradicþie cu codul deontologic ºi cu bioetica.
Medicul este obligat sã apere viaþa în orice condiþii.
Un alt factor economic pe care-l voi comenta îl constituie
accesibilitatea crescutã la asistenþa medicalã Prin creºterea nivelului de
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culturã ºi civilizaþie, solicitarea este din ce în ce mai mare, aºa cum o
vedem în sãlile de consultaþie ºi în spitale. Sãnãtatea face parte din
drepturile omului, om care are dreptul ia asistenþã medicalã ºi cere
comunitãþii în care trãieºte sã i-o asigure. Dar aceasta are implicaþiile
economice comentate.
Asigurarea sãnãtãþii are implicaþii economice ce nu pot fi rezolvate
integral. Bugetul unui stat trebuie echilibrat între culturã, învãþãmânt
sãnãtate ºi alte forme ale vieþii sociale. Un alt factor agraveazã
accesibilitatea ia posibilitãþile medicinei moderne prin modificãrile
epidemiologiei bolilor. În medicina secolului trecut dominau bolile acute,
epidemice, iar durata vieþii se situa în medie în jurul a 60 de ani. Astãzi s-a
prelungit pânã la 75-80 de ani, asociindu-se cu numeroase boii cronice ºi
infirmitãþi. Bolile cronice, spre deosebire de cele acute, solicitã o îngrijire
îndelungatã. Tabloul morbiditãþii s-a schimbat, asociat cu multiple
consecinþe umane, sociale ºi economice. O pneumonie, o gripã se rezolvã
în câteva sãptãmâni, pe când un reumatism cronic, tulburãrile nervoase, o
hipertensiune cu complicaþii cer luni ºi ani de tratament. Diversele forme ale
demenþei senile impun ani de îngrijire ºi o asistenþã complexã Au apãrut, în
consecinþã, noi instituþii: azilul, cãminul pentru handicapaþi ori bãtrâni.
Handicapaþii constituie ºi pentru þara noastrã angajanta problemã de
sãnãtate socialã ºi umanitarã. Asistenþa lor este costisitoare din numeroase
puncte de vedere.
10. Aceste exemple aratã de ce factorul economic a devenit un
parametru obligatoriu în concepþia organizatorului de sãnãtate, a
economistului care elaboreazã bugetul ºi a medicului în actul medical în
care este implicat, ºi o componentã economicã în acest complex al
medicinei contemporane, cu o tehnologie cu vaste implicaþii umane, sociale
ºi economice, se impune o regândire corespunzãtoare a acestei noi situaþii.

CONFLUENÞE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI
dr. Corneliu RUSSU
Unul dintre domeniile interesante din punct de vedere epistemologic
existente în tabloul ºtiinþei contemporane este, neîndoielnic, managementul,
terenul de dispute ai unui registru larg de opinii ºi poziþii, care se întinde de
la cele care îl considerã, fãrã rezerve, o ºtiinþã nouã, de facturã integrativã,
care se încadreazã deplin în ansamblul celor recunoscute ca atare, pânã la
cele care îi contestã un asemenea statut pretenþios.
Deºi conducerea a existat, într-o formã rudimentarã, practic de la
începutul vieþii organizate a comunitãþilor omeneºti, când omul a învãþat cã
efortul solidar este indispensabil atingerii unor scopuri, interesul deosebit
pentru domeniu ºi studierea sa sistematicã dateazã numai de la începutul
actualului secol, având drept rezultat dezvoltarea unor numeroase teorii,
parþial suprapuse sau divergente cu privire la esenþa ºi conþinutul
managementului, la modul în care acesta trebuie practicat ºi învãþat.
Numitorul comun al tuturor acestor teorii este cã, în societatea modernã,
managementul, care reprezintã ºi o activitate prin excelenþã practicã, nu se
mai poate baza, exclusiv, pe experienþã ºi intuiþie, ci a devenit, tot mai
pronunþat, o formã specificã de muncã intelectualã cu rol special ºi cu o
funcþie de importanþã primordialã în societate, susþinutã de un fond continuu
crescând de cunoºtinþe teoretice. Apariþia ºi dezvoltarea abia în secolul
nostru a preocupãrilor de sistematizare a cunoºtinþelor ºi de închegare a
unei teorii a managementului se explicã prin faptul cã numai la un anumit
grad al dezvoltãrii industriale ºi tehnologice a societãþii se intensificã
interesul pentru o asemenea teorie, determinat de urmãtoarele raþiuni:
sistematizarea cunoºtinþelor acumulate nu se poate realiza fãrã un cadru
conceptual de referinþã; raþionamentul practic, suport esenþial al activitãþii
manageriale, nu decurge, în mod necesar, din cunoºtinþele teoretice ºi nu
poate fi înlocuit de acestea, dar este simþitor facilitat de existenþa lor, cu atât
mai mult cu cât cunoºtinþele sunt mai sistematizate ºi integrate într-un
sistem teoretic; orientarea cercetãrilor viitoare pentru identificarea ºi
explorarea unor noi zone ale activitãþii manageriale sau pentru adaptarea
acesteia la alte domenii ale societãþii decât cel industrial în care a apãrut, se
face pe baza studiului de cristalizare atins de sistemul teoretic, necesitatea
predãrii managementului ca disciplinã distinctã în cadrul cursurilor
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universitare ºi post-universitare nu poate fi satisfãcutã în absenþa unei
asemenea teorii; aceeaºi absenþã ar împiedica înþelegerea de fond a
mecanismelor funcþionãrii întreprinderii moderne ºi integrãrii acesteia în
mediul economic ºi social; conºtientizarea în societatea modernã a rolului
managementului de vector principal al creºterii economice a generat,
implicit, necesitatea identificãrii celor mai eficace modalitãþi de maximizare a
acþiunii acestui vector.
Geneza ºi dezvoltarea teoriei managementului este legatã, deci, de
un anumit stadiu economic, social tehnic ºi de industrializare al evoluþiei
societãþii. Dacã în primul secol ºi jumãtate al revoluþiei industriale atenþia a
fost concentratã asupra mijloacelor ºi proceselor de producþie, treptat
accentul s-a mutat asupra problemelor tot mai dificile ale conducerii
complexelor formate din oameni, maºini, instalaþii, materiale ºi bani.
Începuturile închegãrii teoriei managementului se identificã, de fapt, cu
Miºcarea pentru conducerea ºtiinþificã, apãrutã în Statele Unite în primul
deceniu al acestui secol, al cãrei crez definitoriu era necesitatea maximizãrii
rezultatelor activitãþii individuale sau colective cu eforturi minime prin
evitarea muncii ineficiente a oamenilor implicaþi nemijlocit în procesele
productive. Lucrãrile lui F. Taylor, care a modificat concepþia tehnicistã
existentã pânã la ei într-una de studiere sistematicã ºi de organizare
raþionalã a muncii, H. Fayol, care a descifrat mecanismul procesului de
conducere, Schmaienbach, iniþiatorul studiului sistematic al tranzacþiilor
economice, J.Schumpeter, care a ridicat pentru prima oarã problema rolului
cardinal al conducãtorului de întreprindere în economia modernã, alãturi de
ale altor pionieri, au dezvoltat teme majore care au constituit elemente de
bazã ale cadrului conceptual ai teoriei conducerii.
Principala contribuþie a acestor pionieri ºi a continuatorilor lor - M.
Weber, L.Gulick, M. Parker Follet, L Urwick ºi alþii a constat în definirea unui
ansamblu închegat de concepte ºi principii privind structura organizatoricã,
majoritatea raþionale, al unitãþii de conducere, ai ierarhiei, al specializãrii, al
corespondenþei autoritate - responsabilitate, al excepþiilor - pe baza cãrora
s-a dezvoltat ulterior teoria managementului. Un loc aparte în ansamblul
acestor concepte îl ocupã modelul birocratic de organizare, al sociologului
Max Weber, care porneºte de la idea cã birocraþia este o formã idealã sau
“purã” de organizare, un standard de referinþã în raport cu care toate
organizaþiile trebuie sã fie evaluate, un asemenea model însemnând, în
esenþã, o structurã riguros definitã pânã în cele mai mici detalii, numai un
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asemenea cadru impersonal, rigid prin însãºi detalierea sa exageratã,
putând asigura, în viziunea autorului, eficienþa înaltã a activitãþii organizaþiei.
Interferenþe tot mai profunde între teoria managementului ºi diferite
ºtiinþe au început sã se producã odatã cu apariþia, interpretatã ca o reacþie
faþã de abordarea mecanicistã a fenomenului managerial proprie debutului
studierii acestuia, a lucrãrilor lui E. Mayo, F. Roethlisberger, E. Dale, R.
Likert, H. Leavitt, C. Argyris, D. McGregor ºi alþii, privind relaþiile umane,
motivarea ºi legãtura acestuia cu productivitatea, bazate pe experimentãrile
ºi descoperirile behaviorismului. Importanþa structurii organizatorice ºi a
relaþiilor formale existente în cadrul acesteia fiind recunoscutã, preocupãrile
în domeniul managementului se focalizeazã acum asupra factorului uman
din organizaþie, cãruia i se studiazã, din perspectivã psihosociologicã,
motivaþiile, comportamentul ºi modul de integrare în colectivitate.
Reconsiderând rolul factorului uman în cadrul organizaþiei ºi al
comunicaþiilor în funcþionarea acesteia, deplasând accentul de pe raporturile
pure, formale, pe cele sociale, neformale, noua opticã a tratãrii, în ciuda
caracterului sãu exclusivist, unilateral în abordarea organizaþiei ºi a
conducerii acesteia, a lãrgit simþitor aria de cuprindere a teoriei
managementului ºi a introdus noi modele conceptuale ºi acþionale.
Dupã sfârºitul celui de ai doilea rãzboi mondial, în câmpul acestei
teorii au penetrat contribuþii ale unor discipline ce folosesc aparatul
matematic pentru rezolvarea problemelor cantitative - cercetarea
operaþionalã, cibernetica, econometria, teoria statisticã, econometria
întreprinderii, teoria deciziei. Aceste contribuþii, datorate lui C. Churchman,
R. Raiffa, S. Beer, J. Lesourne ºi altora, s-au dovedit de o importanþa
deosebitã pe planul pregãtirii ºtiinþifice a deciziilor, întrucât reprezintã, în
fond, metode ºi tehnici cantitative, unele datând de câteva decenii, aplicate
însã la conducerea activitãþilor formalizabile ale întreprinderii - planificare,
programare, stabilirea strategiilor de piaþã, gestiunea stocurilor, transporturi.
Natura ºi rigoarea instrumentelor propuse au impus apelarea la echipe
interdisciplinare formate din economiºti, ingineri ºi matematicieni pentru
pregãtirea variantelor decizionale ºi au creat premise pentru începerea
folosirii sistematice a serviciilor calculatorului electronic în munca de
conducere. În ciuda acestor contribuþii remarcabile, folosirea aparatului
matematic în conducere nu a fost scutitã de critici îndreptãþite vizând
reducþionismul cantitativ ce o caracterizeazã, adicã simplificarea excesivã a
realitãþii ºi încadrarea acesteia în limitele impuse de metodele ºi tehnicile
folosite, ceea ce face ca, în raport cu realitatea complexã, rigoarea ºi
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determinismul demersului cantitativ sã-l facã inadecvat pentru rezolvarea
problemelor complexe, precumpãnitoare la nivelul conducerii întreprinderii.
Din aceste considerente, însãºi denumirea de Management Science, datã
iniþial, în Statele Unite, cercetãrii operaþionale, a fost, în ultimii ani,
abandonatã.
Având la bazã principiile analizei funcþional-structuraliste dezvoltate
de T. Parsons ºi R.Menton, precum ºi cele din Gestalt Theorie a lui W.
Kohler, M.Wertheimer ºi K. Lewin, demersurile teoretice ºi pragmatice ale
exponenþilor teoriei sistemelor sociale - C. Barnard, H. Simon, R. Cyert, J.
March, M. Haire, I. Ansoff, F. Selznick, A. Etzioni - aduc elemente noi în
teoria conducerii organizaþiei tratatã ca ansamblul dinamic al unor pãrþi
interdependente, a cãror integrare este condiþionatã de factori psihologici ºi
sociali. Introducând noi concepte în teoria managementului - statute, roluri,
organizare formalã, organizare informalã - teoria sistemelor sociale are o
contribuþie capitalã ta descifrarea mecanismului decizional, concretizatã în
demonstrarea faptului cã, decidentul are o anumitã percepþie a
fenomenelor, proceselor ºi situaþiilor din cadrul organizaþiei ºi din mediul
acesteia, care este influenþatã nu numai de distorsiunile ºi de pierderile de
informaþii ce se produc firesc, ci ºi de statutul decidentul, de rolul ºi locul
sãu în structura organizatoricã. Bazele instituþionale ale autoritãþii conducerii
- definitã de H. Simon drept capacitatea de a lua decizii care sunt acceptate
de alþii - sunt tratate, de asemenea, într-o viziune originalã, în sensul cã
autoritatea nu se exercitã exclusiv de sus în jos, ci un conducãtor poate
accepta ºi ideile subordonaþilor sãi. Din întrepãtrunderea cu teoria
sistemelor sociale, teoria managementului a mai avut de câºtigat ºi în ceea
ce priveºte tratarea roiului esenþial al comunicaþiilor, mai ales al celor
neformale, în integrarea componentelor sistemului dinamic ai organizaþiei
sociale. În acelaºi timp, s-a fãcut simþitã ºi existenþa în teoria sistemelor
sociale a unor elemente mai puþin elaborate, a unor omisiuni ºi ambiguitãþi
ca, de exemplu, importanþa exageratã acordatã poziþiei ierarhice ºi rolului
unei persoane în perceperea stãrilor conflictuale din cadrul organizaþiei,
ignorarea unor laturi importante ale conducerii organizaþiilor - baza tehnicomaterialã, procedurile de lucru, modul de aplicare a deciziilor, diferenþele
psihologice între membrii organizaþiei.
Apariþia în evoluþia teoriei managementului a unui puternic curent
empirism, generat de conducãtori de întreprinderi de notorietate
internaþionalã - A. Sloan, R. Cordiner - precum ºi de reputaþi profesori ºi
consultanþi în probleme de management - E. Dale, A. Chandler, RDrucker,
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O.Gelinier - a generat noi confluenþe ale acestei teorii cu alte ºtiinþe ºi
domenii de preocupãri înscriindu-ºi contribuþiile pe coordonatele conceptelor
ºi principiilor stabilite de pionierii teoriei managementului, empiriºtii le
dezvoltã, le rafineazã, infuzându-le elemente aparþinând teoriei relaþiilor
umane ºi celei a sistemelor sociale ºi asigurându-le, astfel, un mai
pronunþat realism ºi pragmatism. Urmãrind, totodatã, realizarea transferului
de cunoºtinþe ºi experienþe - rezultate din studierea îndeaproape a
conducerii practice a unor întreprinderi ºi generalizarea, pe aceastã bazã, a
unor concepte ºi reguli aplicabile la toate întreprinderile - în programe
special iniþiate deformare ºi perfecþionare a cadrelor de conducere sub
forma unor studii de caz, acest curent a determinat, astfel, efectuarea unor
incursiuni ºi pe tãrâmurile pedagogiei ºi metodologiei predãrii. Interferenþele
cu ºtiinþele economice au fost determinate de concepþia esenþialã a
empiriºtilor, potrivit cãreia profitul constituie mãsura cea mai relevantã a
capacitãþii întreprinderii, de a se adapta, menþine ºi dezvolta, maximizarea
fiind postulatul cu cea mai amplã rezonanþã; în acest sens, empiriºtii propun
mãsurarea, cu ajutorul unor indicatori preciºi, â eficienþei activitãþilor
întreprinderii, evidenþierea ºi localizarea elementelor care determinã
variaþiile productivitãþii cu ajutorul centrelor de costuri ºi profit delimitate în
structura întreprinderii, folosirea în stimularea lucrãtorilor a unor motivaþii,
atât pozitive, cât ºi negative.
În sfârºit, abordarea sistemicã, consideratã astãzi de numeroºi
specialiºti ca o adevãratã metaºtiinþã sau ca o nouã atitudine în ºtiinþã, a
determinat deschiderea largã spre alte ºtiinþe a teoriei managementului,
întrucât se bazeazã pe teoria generala a sistemelor care îºi propune
integrarea diferitelor domenii ale cunoaºterii cu ajutorul unei metodologii
unitare de conceptualizare ºi investigare, având astfel un câmp de afirmare
practic nelimitat, transgresând frontierele ºtiinþelor ºi operând în toate
sferele activitãþii umane.
Afirmatã spectaculos în deceniul al ºaptelea prin lucrãrile lui R.
Johnson, F. Kast, J.Rosenzweig, S. Beer, J.Forrester, S. Optner, J. Meleze,
V. N. Sadovski, E. G. Iudin, I. V. Blauberg ºi ale altora, abordarea sistemicã
a semnificat, pentru dezvoltarea teoriei managementului, sinteza
concepþiilor ºi teoriilor care au precedat-o, de la care preia selectiv o serie
de elemente importante pe care le trateazã în viziunea integratoare ce îi
este proprie: de la teoria cantitativã - rigurozitatea limbajului matematic ºi
perspectivele utilizãrii informaticii; de la teoriile relaþiilor umane ºi sistemelor
sociale - importanþa comunicaþiilor în cadrul organizaþiei, mecanismele
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decizionale ºi fundamentele pregãtirii deciziilor; de ia concepþia empiristã abordarea întreprinderii ca un ansamblu unitar, în care efectele acþiunilor
dintr-un subsistem -component se resimt în toate celelalte subsisteme. Prin
vocaþia sa multidisciplinarã, abordarea sistemicã realizeazã interferarea
unor ºtiinþe ºi discipline ca macroeconomia, economia întreprinderii,
cercetarea operaþionalã, informatica în efectuarea demersurilor complexe
pentru rezolvarea problemelor conducerii, ceea ce conferã acestor
demersuri un plus apreciabil de eficacitate, folosind în acest scop limbajele
economic, cibernetic, matematic ºi informatic ca forme concise de
exprimare cuantificatã a realitãþilor întreprinderii. Totodatã, introduce în
teoria managementului concepte noi, corespunzãtoare trãsãturilor definitorii
ale economiei moderne - dinamismul, adaptabilitatea flexibilitatea,
autoreglarea - pe care le operaþionalizeazã în modele complexe,
pragmatice, de tipul celor de dinamicã industrialã.
Orientare precumpãnitoare astãzi în domeniul managementului, care
reflectã îmbogãþirea continuã a acestuia cu noi concepte, principii ºi
instrumente, extinderea sa în zone noi de interes generate de progresul
general ai societãþii ºi devenite treptat accesibile pe baza progresului
ºtiinþei, abordarea sistemicã încorporeazã ºi rafineazã contribuþiile
succesive ale teoriilor ºi curentelor trecute în revistã, constituind, într-un fel,
mãsura stadiului ºtiinþific ºi pragmatic la care s-a ajuns în prezent în acest
domeniu. Având ca punct de plecare formularea, pe baza experienþei, a
unor principii generale, larg accesibile oricãrui conducãtor de întreprindere,
ansamblul de concepte, principii, reguli, metode ºi tehnici existente astãzi
constituie armãtura ºtiinþificã a managementului, cu zone riguros
formalizate, cu un limbaj propriu, în care penetreazã continuu elemente din
diferite ºtiinþe, ceea ce îi conferã un pronunþat caracter integrator,
multidisciplinar.
Se poate vorbi, în aceste condiþii, de existenþa unanim recunoscutã a
unei noi ºtiinþe a managementului, ce se alãturã celor existente? Rãspunsul
nu este simplu ºi necesitã consideraþii mai ample.
Deºi managementul implicã o dozã importantã, fireascã ºi necesarã,
de experienþã, intuiþie ºi mãiestrie a conducãtorului în aplicarea
cunoºtinþelor ºtiinþifice, în ultima perioadã s-a manifestat o tendinþã
crescândã de recunoaºtere a existenþei în acest domeniu a unei ºtiinþe. În
acelaºi timp, trebuie þinut seama, pe de altã parte, de fãptui cã de-a lungul
timpului au fost exprimate numeroase puncte de vedere, multe divergente
sau chiar opuse, cu privire la conþinutul, practicarea ºi învãþarea
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managementului, care au creat confuzii ºi controverse ce au alimentat ceea
ce H. Koontz a numit sugestiv, cu 30 de ani în urmã, e adevãrat, “jungla
teoriei managementului”.
Evaluarea realistã a acestor douã poziþii extreme trebuie fãcutã prin
prisma trãsãturilor definitorii ale ºtiinþei ca ansamblu sistematic de
cunoºtinþe teoretice despre fenomenele naturii, societãþii ºi gândirii,
descoperite ºi ordonate prin aplicarea metodelor ºtiinþifice; ea presupune
existenþa unor elemente care dau veridicitate cunoºtinþelor teoretice, ºi
anume materialul faptic, ipotezele, rezultatele generalizãrii materialului
faptic (legi, teorii), metodologia de investigare, concepþia generalã asupra
domeniului interpretarea filozoficã a acesteia. Indicatorul cel mai
semnificativ al gradului maturizãrii unei ºtiinþe este stadiul sistemului sãu
teoretic. În acest sens, se poate aprecia cã, în domeniul managementului sa constituit deja un sistem teoretic coerent, ce cuprinde concepte ºi principii
bine articulate, care prezintã caracteristicile menþionate ºi constituie pilonii
cadrului structural al unei adevãrate metaºtiinþe a gândirii ºi practicii
manageriale, aºa cum matematica este consideratã ca fiind metalimbajul
ºtiinþei, cu alte cuvinte limbajul în care pot fi exprimate generalizãri de ordin
superior.
În acelaºi timp, trebuie admisã idea cã dezvoltarea, consolidarea ºi
aplicarea ansamblului de cunoºtinþe acumulate în acest domeniu, integrarea
unor elemente preluate din alte ºtiinþe, sunt procese la a cãror desfãºurare
asistãm în continuare, realitate determinatã de câþiva factori. În primul rând,
managementul este astãzi prezent în aproape toate domeniile activitãþii
umane, cunoscând însã, în procesul extinderii treptate a sferei sale de
cuprindere, deformãri, adaptãri, contestãri, dar ºi impunând-se, în acelaºi
timp, ca una dintre cele mai importante activitãþi ale societãþii
contemporane, aºa cum a subliniat inspirat Max Ways în urmã cu un sfert
de secol: “Ceea ce industrializarea a fost pentru secolul ai XIX-lea,
managementul este pentru al XX-lea. Aproape necunoscut în 1900,
managementul a devenit activitatea centralã a civilizaþiei noastre”. Având
implicaþii pe toate planurile existenþei ºi activitãþii umane, managementul
priveºte pe fiecare individ din societate ºi, în consecinþa, presupune
generalizãri mai pretenþioase ºi mai dificile decât alte ºtiinþe, în al doilea
rând, implicând un numãr apreciabil de variabile decizionale, managementul
prezintã un grad de complexitate extrem de ridicat; dacã în alte ºtiinþe tehnice, economice etc. - problemele, a cãror rezolvare se urmãreºte, fac
ele însele posibil un anumit grad de precizie a soluþiilor stabilite, majoritatea

394
covârºitoare a problemelor manageriale sânt - în termenii teoriei deciziei complexe ºi nestructurate, în sensul cã presupun nenumãrate variabile a
cãror valoare nu poate fi stabilitã ºi ai cãror efect este complicat de
imprevizibilitatea comportamentului uman. O ilustrare a acestui aspect se
regãseºte în afirmaþia frecvent fãcutã ca ºtiinþele sociale sunt inexacte în
comparaþie cu cele fizice, exacte, iar managementul este, probabil, cea mai
inexactã dintre ºtiinþele sociale. În ai treilea rând, relativa noutate a
managementului, comparativ cu alte ºtiinþe, face ca numeroasele încercãri
de structurare a corpului de cunoºtinþe teoretice în ceea ce astãzi se
considerã o ºtiinþã, sã se fi produs, aºa cum am arãtat, numai în ultimele
decenii, ceea ce explicã necesitatea continuãrii în aceastã direcþie a
eforturilor oamenilor de ºtiinþã ºi specialiºtilor de profil.
Concluzia fireascã cu care trebuie sã se încheie aceste consideraþii
este cã managementul - în accepþia cuprinzãtoare care i se conferã astãzi
ºi care face ca termenul românesc de conducere sã nu îi fie riguros
echivalent - are o laturã ºtiinþificã materializatã în sistemul sãu teoretic ce
integreazã numeroase elemente preluate din alte ºtiinþe ºi discipline ºi
adaptate potrivit scopurilor proprii, ºi una pragmaticã, care constã în
mãiestria, în arta de a aplica cu rezultate bune cunoºtinþele ºtiinþifice
provenite din acest sistem, ambele dublate de o stare de spirit specificã
managerului modem, un anumit fel de a vedea, a dori ºi accepta progresul.

DEMERSUL EPISTEMOLOGIC AL EVALUÃRII
TEHNOLOGIEI ÎN PROCESUL TRANZIÞIEI
LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
dr. Gheorghe ZAMAN
Evaluarea tehnologiei (technology assessment), concept a cãrui
existenþã numãrã mai bine de un sfert de secol, ºi-a cãpãtat un statut
independent în ºtiinþele economice ºi, lato sensu, desemneazã utilizarea
tehnologiei în beneficiul economiei ºi ai societãþii, implicând totodatã
minimizarea efectelor nefavorabile ale aplicãrii acesteia. În studiile
cunoscute ale unor specialiºti americani, J.V.Coates1) F. Hetman ºi A. L.
Porter de la Georgia Institute of Technology, evaluarea tehnologiei (ET)
este definitã ca “o categorie de studii de politicã prin care se examineazã
efectele ce se pot manifesta asupra societãþii atunci când o tehnologie este
introdusã, extinsã sau modificatã. Evaluarea tehnologicã reliefeazã
îndeosebi acele consecinþe neintenþionate, indirecte sau decalate în timp”.
Dupã cum se observã, aceastã definiþie, chiar dacã le presupune, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã, este diferitã de studiile de fezabilitate,
cercetarea pieþei, analiza cost-beneficiu, studiile cost-eficienþã, analiza
impactului economic sau ambiental.
ET se caracterizeazã printr-o analizã larg cuprinzãtoare a unui
complex de probleme implicate de tehnologia contemporanã, la diferite
niveluri de organizare societalã, prin cerinþa abordãrii multidisciplinare ºi a
evidenþierii exprese a unor mijloace, sarcini ºi instrumente de politicã
pertinentã din mai multe puncte de vedere (social, economic, ecologic,
tehnologic) în domeniul respectiv. ET, de regulã, se clasificã2) în trei mari
categorii ºi anume: ET - macro (cu accent pe ansamblul economiei
naþionale); ET - mini (analize de evaluare tehnologicã parþialã); ET - micro
sau euristicã pentru anumite domenii restrânse.
Sporirea considerabilã a impactului tehnologiilor contemporane
asupra strategiilor economice ºi politice, adoptate de guverne sau alte
instituþii ºi organizaþii a determinat o nevoie crescândã pentru evaluarea
tehnologiei, acest fapt fiind constatat atât în vasta literaturã de specialitate,
cât ºi cu ocazia congreselor internaþionale la nivel mondial ºi european
asupra evaluãrii tehnologiei.
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În anul 1973, la Haga s-a þinut primul Congres al Societãþii
Internaþionale de Evaluare Tehnologicã, urmat de congresele de la Ann
Arbor- SUA (1976), Bonn (1982), Amsterdam (1987) ºi Milano (1990).
Din punct de vedere instituþional, ET cunoaºte o consacrare expresã
în þãrile dezvoltate, ia cele mai diferite niveluri de organizare socialeconomicã3), atribuþiile,
J.V. Coates, Technology Assessment - Toolkit, “Chemtech, Jane,
1976
A.L. Porter ºi alþii, A Guidebook for Technology Assessment and
Impact Analysis, New York, Oxford, 1980, North Holland, p. 47.
Principalele instituþii cu largã cuprindere organizatoricã pentru ET în
unde þãri dezvoltate competenþele, finanþarea ºi modul de lucru ai
organismelor pentru ET fiind stabilite riguros.
Privitã prin prisma politicii tehnologice, evaluarea tehnologiei este
consideratã de cãtre unii specialiºti drept un factor activ de prevenire a
efectelor negative ale tehnologiilor contemporane, iar de cãtre alþii ca parte
integrantã a politicii tehnologice cu funcþie constructivã ºi criticã. Rezultã cã,
din punct de vedere epistemologic, ET presupune o acceptare în grade
diferite a elementului decizional în sensul organizãrii acestuia ca proces
deschis unei largi comunicãri permanente între factorii de decizie importanþi
ºi alþi factori implicaþi, în virtutea unor norme, valori, finalitãþi, interese ºi
scopuri prestabilite.
Un specialist în ET, T. Benn, fost parlamentar britanic, relevã cã
“separarea ET de procesul politic este tot atât de impasibilã ca ºi separarea
economiei sau ecologiei de politicã*.
Oricum, perspectivele dezvoltãrii paradigmei procesului ET implicã o
serie de aspecte esenþiale, dintre care menþionãm:
− încorporarea ET în sistemul larg al nevoilor societate în vederea
determinãrii opþiunilor tehnologice;
− rolul pe care idealurile de ordin social pe termen lung îl pot juca în
practica ET, inclusiv dezbaterea publicã a acesteia;
− utilizarea de cãtre factorii politici a ET în luarea deciziilor pe termen
scurt, mediu ºi lung;
− capacitatea evaluãrii tehnologice de a fi perfect neutrã, ocupând o
poziþie intermediarã între poziþiile partizane ºi pozitiviste
(obiective);
− cerinþa ca ET sã cuprindã o serie de opþiuni de politicã sub formã
de alternative sau recomandãri.
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Dupã cum rezultã din literatura de specialitate4), demersul
epistemologic al ET în ultimele decenii permite o analizã comparativã
interesantã a stadiilor iniþiale ºi recente ale dezvoltãrii acesteia, din care
rezultã îmbogãþirea conþinutului categoriei, reprezentativitatea ºi
instrumentarul teoretico-metodologic.
Procedural, paradigma iniþialã a ET se caracteriza prin:
sunt: Olanda - Netherlands Organization for Technology Assessment
(NOTA); R.F.G. - Ministry for Research and Technology BMFT, crearea
recentã a Organizaþiei parlamentare pentru TA; Belgia - The Foundation
Flanders Technologies (în Valonia existã TA programma OCTA); Austria Institut
fur
Sozio-Oekonomiche
Entwicklungsforshung
und
Technikbenertung, ISET; Anglia - Parliamentary Office of Science and
Technology - POST; Franþa - L’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques; Parlamentul European - Science and
Technology Options and Assessment, STOA; Danemarca - Parliamentary
TA Institution; Suedia
- Institute for Future Studies; în anii 70, Comisia Comunitãþilor
Europene ºi-a creat o organizaþie proprie de evaluare a tehnologiei în cadru!
Directoratului pentru ªtiinþã ºi Tehnologie denumitã Forecasting and
Assessment of Science and Technology - FAST, integrat recent în
programul MONITOR.
4) Vezi Smite R. E., State of the Art of Technology Assessment în
Europe, A report to the Second European Congress on Technology
Assessment, Milan 14 - 16 November, 1990, p. 9
punerea accentului asupra proceselor intelectuale;
limitarea personalului de proiect;
analiza agregatã cost-beneficiu efectuatã de cãtre personalul de
proiect;
opþiuni decizionale elaborate pentru un numãr restrâns de agenþi
economici ºi sociali;
e) independenþa ºi intensificarea laturii estimative.
Paradigma ulterioarã a ET a cunoscut, din punct de vedere
procedural, modificãri de esenþã, rezultate atât din realizãrile cunoaºterii
ºtiinþifice contemporane, cât ºi din nevoile obiective pe plan economic ºi
social. În acest sens, remarcãm urmãtoarele:
ET pune accent pe procesele de învãþare socialã ºi experienþã;
completarea personalului de proiect cu alte pãrþi interesate;
analiza dezagregatã cost-beneficiu cu toþi participanþii la proiect;
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d) pachete de variante decizionale ºi de politicã, analizate prin
procedee orientate de la început spre satisfacerea cerinþelor pãrþilor
interesate.
În stadiile iniþiale, pe plan metodologic, paradigma ET considera cã
tehnologia reprezintã o variabilã independentã, punând accent pe laturile
cantitative ale analizelor, pe baza de date, pe gândirea convergentã, pe
integrarea teoreticã ºi pe elaborarea unui model unic special.
Actualmente, paradigma ET considerã cã societatea ºi tehnologia
sunt variabile interdependente ºi cã analizele cantitative ºi calitative trebuie
îmbinate. Procesul gândirii capãtã caracter succesiv (divergent/convergent),
integrarea ET devine sistemicã, iar numãrul de modele ºi proiecte ale ET
creºte odatã cu caracterul complementar ai acestora.
În sfârºit ne vom referi la aspecte propriu-zise de naturã
epistemologicã în procesul ET.
Iniþial, ET, din acest punct de vedere, promova o evaluare elitistã. Ea
se orienta monodecizional, în ceea ce priveºte politica, ºi era Independentã
din punctul de vedere ai unor obiective sau finalitãþi economico-sociale
clare, determinate în timp ºi spaþiu. Totodatã, se limita la cunoºtinþe
ºtiinþifice ºi anchete empirice ºi verifica adevãrul în mod empiric.
În prezent, demersul epistemologic al ET a decantat mai multe repere
gnoseologice solide, concordante cu exigenþele economico-sociale actuale,
dintre care menþionãm, în primul rând, accentuarea caracterului creator de
viitor, participarea publicã, direcþionarea metapoliticã (care indicã idea de
schimbare sau posteritate politicã) ºi orientarea ET spre procese ºi
echilibre, spre deosebire de orientarea anterioarã cãtre produse ºi rezultate.
Se cuvine subliniat, în al doilea rând, faptul cã ET a devenit senzitiva
la anumite valori economico-sociale, se foloseºte de mai multe sisteme de
analizã ºi sondaj, admite judecãþi intuitive ºi cauzalitãþi anticipative (timereversed causalities), spre deosebire de cele proiective (forward time
causalities) etc.
Faþã de perioadele de început, categoria de ET s-a maturizat,
înregistrându-se o apropiere între opiniile specialiºtilor, atât în ce priveºte
conþinutul ºi determinãrile noþional-categoriale, cât ºi metodele de analizã.
5)
Knight T, Technology’s Future”, Robert E. Knieger Publishing Company,
Malabar, Florida, 1982, p. 233.
În locul unei paradigme iniþiale - aratã Thomas Knight5) - care pune
accentul pe o tehnologie consideratã neutrã, avaloricã (value free) ºi
obiectiv estimativã ca variabilã independentã, exercitând impacturi
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unidirecþionale asupra societãþii (chiar dacã asemenea impacturi pot fi
neintenþionate, indirecte sau decalate), cei mai noi partizani ai ET au
adoptat o paradigmã creativã de viitor. Aceastã nouã paradigmã ne
conºtientizeazã interdependenþa dintre tehnologie ºi societate ºi, în acest
fel, face posibilã amplasarea forþei motrice a instrumentarului politicii (în
sensul actului decizional - n.n.) înaintea carului tehnologic care furnizeazã
bunuri societãþii.”
Se vorbeºte tot mai mult de suprastructura ET (concept, aparat
noþional), funcþii) ºi suprastructura ET (modul de organizare ºi funcþionare a
ET sau instituþionalizare ºi operaþionalizare).
Noul concept al ET atribuie un rol egal pentru elaboratorii ºi utilizatorii
acestuia, rezultatele activitãþii de ET urmând sã fie nu numai studiile
realizate, ci ºi discuþiile ce decurg din rezultatele studiilor. Dacã iniþial se
acorda o atenþie scãzutã aspectelor definiþionale, în prezent un rol deosebit
este conferit formulãrii ºi definirii concrete a problemelor.
În ceea ce priveºte modul de organizare a ET se remarcã preferinþa
pentru forme multiple de organizare, instituþionalizate la diferite niveluri
(parlament, executiv, grupuri interesate, organizaþii independente) ºi
coordonate în condiþiile pãstrãrii autonomiei pentru fiecare unitate de ET.
Accentuarea caracterului pragmatic al ET a constituit o tendinþã
permanentã, subliniatã explicit de cãtre specialiºti, în calitatea acestora de
producãtori sau utilizatori, care încearcã, în diferite moduri, sã facã mai
eficientã ºi realistã ET, din punctul de vedere al deciziilor politice ºi al
implicaþiilor sale practice, sã lege procesul analitic ºi de elaborare a ET de
procesele decizionale. Tot mai mult, noua paradigmã a ET susþine cã
aceasta nu poate fi reuºitã dacã nu îºi stabileºte ºi clarificã ex ante rolul pe
care-i va ocupa în elaborarea politicii, a micro ºi macrodeciziilor.
În cadrul legãturii dintre procesul analitic al ET ºi cel decizional poate
apãrea conflictul dintre obiectivitatea ºtiinþificã ºi nevoia ca aceasta sã
serveascã nemijlocit unui anumit factor politic de decizie. Pentru a evita
aservirea ET unor scopuri înguste, locale ºi pentru a face sã-i creascã
obiectivitatea, ceea ce-i conferã credibilitate, þãrile dezvoltate cu economie
de piaþã au recurs la o reþea multiformã de organisme ºi instituþii
independente pentru ET, legate între ele prin mecanisme de coordonare ºi
programare care rãspund ºi de asigurarea legãturii cu factorii care
elaboreazã politica din cele mai diferite domenii.
Constatarea de ordin general referitoare la instituþionalizarea funcþiei
ET presupune însã soluþionãri specifice pentru fiecare þarã în parte, în
concordanþã cu nevoile sale economice, culturale, politice etc.
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Specialiºtii din Olanda afirmã, de exemplu, cã “centrul de gravitate al
ET va rãmâne în sectorul public. În special diferitele parlamente naþionale
sunt interesate de ET ca instrument de control asupra puterii executive ºi ca
mijloc de a stimula dezbaterile publice privind rolul tehnologiei în societatea
viitoare.”
Activitatea de evaluare tehnologicã este organizatã nu numai la nivel
parlamentar, ci ºi la cel de execuþie, al diferiþilor agenþi economici, ai
sindicatelor, ca ºi ai celui mai larg public, reprezentat de organizaþii
independente. Din acest motiv, a fost introdusã în demersul cercetãrii ET
noþiunea de “paletã socialã” în care se includ toate pãrþile sociale implicate
ºi modul de implicare, informaþiile pe care le necesitã faþã de tehnologii. În
acest mod, ET îºi îndeplineºte funcþia de fortificare a poziþiei în procesul
decizional ai diferiþilor factori implicaþi, care încearcã sã obþinã o influenþã tot
mai puternicã, lãrgindu-ºi ºansele de informaþii privind dezvoltarea ºtiinþificã
ºi tehnicã.
ET este instituþionalizatã, ia nivelul parlamentelor din multe þãri
dezvoltate, sub formã de oficii, consilii sau organizaþii parlamentare, fiecare
þarã având specificul sãu organizatoric. Astfel, în Olanda NOTA activeazã
independent de parlament, deºi consiliul sãu consultativ este selectat de
Academia Regalã de Arte ºi ªtiinþe a Olandei ºi Consiliul ºtiinþific pentru
politica guvernamentalã, iar parlamentul aprobã programul anual al acestei
organizaþii. Oficiul francez de evaluare a opþiunilor ºtiinþifice ºi tehnologice
are legãturi strânse cu parlamentul, în componenþa sa intrând membrii din
Senat. În Germania, comitetul de ET cuprinde membri ai parlamentului,
experþi ºi oameni de ºtiinþã din diferite instituþii de cercetare. În SUA, NOTA
are un organ de conducere, format din membrii influenþi ai Congresului
american, care îi stabileºte programul. Succesul ET parlamentare depinde
de mãsura în care rezultatele acestei activitãþi sunt transformate în acþiuni
de naturã politicã. Raportul biunivoc parlament - instituþionalizare a ET
depinde, pe de o parte, de calitatea ET, care poate constitui un puternic
factor de influenþã a parlamentului ºi, pe de alta de apetenþa parlamentului
pentru ET
Nu ne vom opri asupra specificului organizãrii ET la nivelul
executivului, al altor organizaþii mixte sau independente, întrucât timpul nu
ne permite. Dorim sã subliniem doar cã aceastã organizare îºi are bine
stabilite funcþiile, structurile ºi modul de colaborare cu diferiþii agenþi
economici ºi sociali.
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Procesul de elaborare ºi cercetare în cadrul ET presupune echipe
multidisciplinare, grupuri interfaþã ºi un numãr însemnat de coordonatori ºi
utilizatori, aceasta neînsemnând cã ar exista o schemã fixã detaliatã pentru
procesul respectiv. Dimpotrivã, ET presupune PLURIFORMITATE, atât în ceea
ce priveºte funcþiile, cât ºi instituþionalizarea, operaþionalizarea ºi metodele,
ceea ce, de fapt, permite ºi ieºirea din dilema RELEVANÞÃ-INDEPENDEÞÃ.
Fãcând o cercetare în acþiune, ET a cãpãtat ºi un extins CARACTER
INTERNAÞIONAL,
atât pe planul cercetãrii efectelor tehnologice
contemporane, cât ºi al acþiunilor concertate. În acest sens, relevãm
cooperarea la nivel european, care oferã avantaje de scarã, posibilitãþi de
coordonare a eforturilor în elaborarea unei viziuni europene asupra
tehnologiei, ca rãspuns la provocarea americanã ºi japonezã, mult mai
pragmaticã faþã de cea europeanã, care are un pronunþat caracter filozofic.
Dupã cum releva Ian Miler, existã “o specificitate a Europei în materie
de strategie tehnologicã ca partea culturii europene”, care impune crearea
de reþele instituþionale pentru ET, stimularea reciprocã ºi schimbul de
informaþii. O asemenea reþea existã în cadrul CEE, programul FAST la care
pot colabora ºi þãri membre ale CEE.
Colaborarea internaþionalã în domeniul ET este menitã sã
îmbunãtãþeascã eficienþa iniþiativelor la nivel naþional, inclusiv printr-o bazã
comunã de date, sã stimuleze procesul reciproc de învãþare, organizare ºi
monitorizare a experimentelor ºi a iniþiativelor politice. Apariþia unei ET de
tip european, cu probleme legate de standardizare, protecþia mediului etc.,
constituie un input important în procesul integrãrii europene ºi din punctul
de vedere al strategiei tehnologice.
Una din pãrþile indispensabile ale ET este participarea publicã,
realizatã prin intermediul parlamentului sau al altor instituþii, care oferã un
grad sporit de garanþie în sensul cã au fost luate în consideraþie nevoile
societãþii. Prin participarea publicã la ET se obþin noi informaþii, puncte de
vedere alternative ºi, totodatã, se creeazã convingerea de a acþiona în
sensul realizãri! efectelor scontate ale tehnologiilor, se reduce decalajul
dintre nivelul de cunoºtinþe al experþilor ºi cel al publicului larg, se difuzeazã
rezultatele ET care pot avea un important roi educativ, se înfãptuieºte unul
din prerogativele procesului democratic prin alegerea publicã a variantelor
tehnologice preferabile. O problemã, cãreia trebuie sã i se acorde o
însemnãtate specialã, este legitimitatea participãrii grupurilor sociale din
punctul de vedere al nivelului de cunoºtinþe ºi pregãtire, al interesului ºi
capacitãþii de participare eficace, consistentã.
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Prezentarea actualului stadiu al epistemologiei ET în þãrile cu
economie dezvoltatã de piaþã constituie, pentru tranziþia României spre un
astfel de tip de economie, un extins ºi important domeniu de referinþã, atât
pentru reactivarea pe baze noi a cercetãrilor în domeniul ET în þara noastrã,
cât ºi pentru instituþionalizarea ºi operaþionalizarea acesteia la diferite
niveluri ºi compartimente economico-sociale, premise esenþiale pentru
cooperarea internaþionalã la nivel paneuropean ºi mondial.

SEMNIFICAÞII NOI ALE ªTIINÞEI ECONOMICE
dr. Sorica SAVA
Dacã suntem de acord în a recunoaºte importanþa economiei în
societatea actualã, ºi mai ales în ceea ce ne priveºte, având în vedere faza
de transformare profundã în care ne aflãm, atunci trebuie sã reflectãm mult
asupra ºtiinþei economice, asupra calitãþilor ºi carenþelor ei de cunoaºtere a
realitãþii ºi de influenþare a evoluþiei ei.
Incitarea la reflecþie asupra semnificaþiei ºtiinþei economice este
generatã chiar ºi de simpla observare a faptului cã majoritatea oamenilor se
simt relativ dezarmaþi în faþa expresiilor, cifrelor referitoare la economie, la
evoluþia ºi strategia transformãrii ei. Oamenii politici încearcã sã foloseascã
teze, noþiuni, statistici pentru a-ºi expune opþiunile. Noi toþi încercãm sã ne
edificãm asupra economiei prin studiul adecvat al realitãþilor din þara
noastrã, pentru a avea posibilitatea de a formula o judecatã motivatã,
pertinentã asupra numeroaselor probleme actuale.
Pe de altã parte, trecerea la economia de piaþã - care înseamnã nu
numai restructurarea economiei, ci ºi schimbarea întregului sistem
economic, social, politic, moral etc. - presupune cunoaºterea utilizarea ºi
mânuirea unor concepte, noþiuni, metode, tehnici ºi instrumente necesare
pentru a oferi raþionalitate comportamentelor din economie, precum ºi
pentru a fundamenta adecvat obiectivele transformãrii ºi dezvoltãrii
economiei noastre.
De aici ºi amplificarea rolului ºtiinþei economice ºi, respectiv,
semnificaþiile noi ale acesteia.
Desigur cã discuþia asupra semnificaþiilor ºtiinþei economice
presupune o delimitare a obiectivelor acesteia. Dar, dupã cum ºtim, aceastã
întreprindere a fost supusã controverselor încã de la origine.
La începutul secolului al XIX-lea economia politicã pãrea sã aibã un
obiectiv minimal: pentru a domni echilibrul între producþie ºi nevoi, se
considera inutil a se stabili o reglementare, ordinea ºi echilibrul
presupunându-se a se realiza prin ele însele, cu condiþia sã existe jocul ºi
libertatea de acþiune a forþelor economice. La limitã, acest postulat optimist,
explicabil datoritã condiþiilor economice ºi sociale de atunci, poate nu a
generat o economie politicã lipsitã complet de utilitate practicã, dar îi
atribuia doar un rol de cunoaºtere.
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Astãzi însã, datoritã transformãrilor economico-sociale obiective sau
preconizate, trebuie sã reflectãm mai mult ca oricând asupra posibilelor
utilizãri ale ºtiinþei economice, dincolo de calitatea ei ca demers ºtiinþific al
cunoaºterii. Adicã a ne servi de ea nu numai pentru a observa ºi explica
fenomenele, procesele economice, ci ºi pentru a elabora o prospectivã ºi,
ieºind din neutralitatea raþiunii pure, sã abordãm fundamentat stadiul
reformator al economiei noastre prin formularea unor obiective ºi
recomandãri, ca ºi prin definirea unor cãi ºi mijloace adecvate acestor
scopuri finale.
Subiectul semnificaþiilor noi ale ºtiinþei economice este seducãtor,
ºi el poate fi tratat cum se cuvine cu condiþia de a-i consacra o carte
întreagã. De aceea, astãzi aº dori sã mã rezum numai la enunþul câtorva
reflecþii.
Evident, prima problemã care se ridicã este aceea dacã ºtiinþa
economicã actualã ne oferã posibilitatea folosirii acestei ºanse de afirmare
a virtuþilor ºi a utilitãþii acestui tip de demers ºtiinþific.
Deºi unii autori de notorietate în materie mai pledeazã - dupã opinia
mea - din motive personale pentru emanciparea ºtiinþei economice,
rãspunsul este pozitiv, chiar ºi pentru faptul cã cercetarea economicã s-a
afirmat ca ºtiinþã de câteva secole, depãºind stadiul preºtiinþific odatã cu
economia politicã clasicã ºi, în primul rând, cu Adam Smith, care a
contribuit la desãvârºirea corpului integrat de concepte, metode etc.
Posibilitãþile pe care ni le oferã ºtiinþa economicã actualã se degajã
din marile orientãri ºi contribuþii ale acestora la cunoaºterea, explicarea ºi
terapeutica economiei.
Pentru a evoca aceste contribuþii, este suficient sã ne referim la
cercetãrile economice din ultimii 50 ani ºi, cu deosebire, la cele din perioada
postbelicã. Astfel, sunt de menþionat contribuþiile la elaborarea ºi
desãvârºirea teoriei economice fundamentale: teoria micro, mezzo ºi
macroeconomicã, teoria echilibrului parþial ºi general, clarificarea condiþiilor
coerenþei, stabilitãþii ºi optimizãrii economiei, aprofundarea teoriilor
producþiei ºi consumului, elaborarea teoriei capitalului pe baza ipotezei
maximizãrii profitului, a teoriei alocãrii optimale a resurselor, a transferurilor
sociale ºi a localizãrii activitãþii de producþie ºi a consumului, dinamica ºi
statica în economie, analiza intertemporalã, a incertitudinii ºi a
comportamentelor economice, perfecþionarea analizei interdependenþei
dintre fenomenele economice, sociale ºi instituþionale ºi a interrelaþiilor
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dintre organizaþii ºi procese economice, sociale ºi politice, elaborarea unor
concepte ce au devenit teoreme clasice º. a.
Pe aceeaºi linie a teoriei economice generale pot fi evocate:
ameliorarea nivelului analizei economice prin contribuþii la elaborarea
structurilor analitice ale modelelor teoretice, la construirea ºi aplicarea
modelelor econometrice ºi dinamice, (însoþite de teste statistice
comparative) ºi a modelului input - output, generalizarea ºi în unele cazuri,
simplificarea investigaþiilor ºtiinþifice prin utilizarea metodelor matematice
moderne, ca teoria mulþimilor convexe, dezvoltarea bazei empirice a
analizei economice prin sistemul contabilitãþii naþionale º. a.
Deopotrivã, sunt de relevat contribuþiile teoretice privind aspecte sau
sectoare specifice ale economiei, care, deºi caracterizate printr-un nivel mai
puþin ridicat de abstractizare, sunt mai aproape de aplicare, comportând
frecvent teste empirice: perfecþionarea teoriei economiei internaþionale
(comerþ, fluxuri mondiale de capital), analiza macroeconomicã a unei
economii deschise, a raportului dintre obiectivele ºi instrumentele politicii
economice, dintre echilibrul intern ºi cel extern, modelele privind pieþele
financiare ºi raportul lor cu deciziile în materie de cheltuieli, ocupare,
producþie ºi preþuri, elaborarea modelelor macroeconomice pentru analiza
economiilor naþionale ºi a legãturilor dintre ele, conceptul de “bloc de active”
ce a devenit instrument de analizã a efectelor directe ale fluctuaþiilor
monetare asupra preþurilor, folosirea teoriei cantitative a banilor,
perfecþionarea analizei structurilor industriale, a funcþionãrii pieþelor, a
cauzelor ºi efectelor reglementãrilor publice, analiza economisirii,
perfecþionarea teoriei monetare, studierea dezvoltãrii economice, inclusiv a
problemelor þãrilor în curs de dezvoltare, a consecinþelor asupra creºterii
economice a elasticitãþii ofertei mâinii de lucru ºi determinanþii raportului de
schimb al þãrilor exportatoare de produse primare, rolul investiþiilor umane în
dezvoltarea economicã - mai ales în agriculturã -, analiza procesului
deciziilor în cadrul organizaþiilor economice, introducerea noþiunii de “soluþie
satisfãcãtoare prin corectarea unor ipoteze de bazã din teoria economicã, în
special cea a principiului maximizãrii ºi a ideii “raþionalitãþii nelimitate”.
În sfârºit, trebuie relevate contribuþiile din cercetarea empiricã purã:
interpretarea creºterii economice prin analiza empiricã, pentru cunoaºterea
realitãþii, prin folosirea seriilor cronologice.
Am trecut în revistã aceste principale contribuþii din perioada
postbelicã pentru a sublinia cã, în pofida limitelor demersului ºtiinþific în
economie - în principal datoritã faptului cã economistul nu poate face decât
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foarte puþine experimente susceptibile de a fi reproduse în laborator, iar
rezultatele cercetãrilor sale nu pot fi uºor dovedite sau infirmate, existã
diferite modalitãþi de a face nu numai sã progreseze economia ca ºtiinþã,
dar ºi pentru a ne apropia ºi mai mult de dorinþa sau obiectivul implicãrii
acestei ºtiinþe în rezolvarea problemelor ce le ridicã actualitatea economicosocialã.
Desigur, în faþa rolului sporit al ºtiinþei economice, ar fi ignorant
ºi cu totul neadecvat sã mã refer doar la paginile de glorie ale ºtiinþei
economice contemporane.
Economiºti reputaþi ºi cu posibilitãþi mari de cunoaºtere ºi apreciere
ale acestui demers au afirmat ºi relevã nu numai limitele ºi carenþele ºtiinþei
economice actuale, dar ºi problemele mai mult sau mai puþin insurmontabile
cu care se confruntã economia ºi reflectarea ei pe plan ºtiinþific.
Din acest punct de vedere trebuie sã arãt cã literatura economicã
postbelicã ºi actualã a fãcut ºi face dovada unei conºtientizãri depline
asupra laturilor negative ale ºtiinþei economice. Aceastã conºtientizare se
reflectã în cercetarea cauzelor ºi în oferirea unor explicaþii ale acestei
situaþii: inadaptarea cadrului teoretic keynesist sau neoclasic la structurile
economice, sociale ºi instituþionale de astãzi; îndepãrtarea obiectului ºi a
metodologiei acestuia de realitate, în sensul cã nu-i mai corespund unele
premise; alunecarea spre discuþii teoretice; încrederea prea mare în
implicaþiile deosebite ale modelãrii matematice, când, dimpotrivã,
formalizarea iasã de o parte domenii importante, cum ar fi impactul
schimbãrilor structurale, comportamentale ºi, în general, relaþiile dintre
economie ºi aspectele sociologice, filozofice, politice ale funcþionãrii ei,
istoria economicã ºi taxonomia. De aici incapacitatea de înþelegere a
complexitãþii realitãþilor contemporane ºi caracterul uneori inoperant al
ºtiinþei economice, manifestate în afluenþa soluþiilor tradiþionale ºi
concentrarea insuficienþelor în domeniul teoriei interpretative (explicative),
respectiv în cel al propunerilor de transformare a concluziilor în reguli de
acþiune ale puterii de stat. Avându-se în vedere terminaþiile operaþionale ale
ºtiinþei economice, s-a ajuns la aprecierea cã nu existã încã “o teorie
acceptabilã a politicii economice” ºi, ca urmare a acestor aspecte negative,
“calitãþile ºi meritele persoanelor dobândesc o prea mare importanþã”, ceea
ce genereazã adesea o situaþie de confuzie în rândul economiºtilor, unii
dintre ei aºteptând un New Deal izvorât din lucrãrile unui nou Keynes.
Conºtientizarea asupra realizãrilor ºi carenþelor a constituit, printr-o
abordare în final optimistã, suportul unor noi contribuþii pe tãrâmul teoriei ºi
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practicii economice. Astfel, în ultimii ani, deºi am asistat la o ascensiune
neoclasicã, s-a acordat o mai mare importanþã abordãrii pragmatice,
încercându-se a se corecta ipotezele de lucru pur neoclasice ºi de a se
sociologiza mai mult cercetarea economicã, în sensul înlãturãrii folosirii
excesive a matematicii (care a autonomizat ºtiinþa economicã faþã de
realitãþi) ºi a transformãrii tehnicilor de analizã într-un scop în sine.
Generaþia nouã de economiºti, cãci aceºtia sunt purtãtorii noilor
orientãri (concentratã în SUA - mai ales la Cambridge, Chicago, Harvard,
NBER º.a), privilegiind pragmatismul, se distinge de predecesorii ei
neoclasici - dincolo de diferenþele de metode de analizã ºi domenii de
cercetare - prin importanþa ce o acordã carenþelor ºi eºecurilor funcþionãrii
pieþelor, ca ºi oportunitãþii acþiunilor autoritãþilor publice. În acest context,
noile preocupãri se îndreaptã cãtre teoria anticipaþiilor raþionale ºi a
informaþiei pe exemplul pieþelor bursiere (ale titlurilor de valoare), monetare
ºi financiare, consolidarea bazelor unei teorii microeconomice moderne,
corectarea funcþiilor pieþelor (datoritã imperfecþiunii concurenþei, a pieþei
muncii, a rigiditãþii salariilor), afinarea instrumentelor economisirii ºi a
impozitãrii capitalului ºi a ratei dobânzii, teoria drepturilor de proprietate,
teoria incitaþiilor, teoria economicã a resurselor naturale, teoria contractelor,
teoria economicã a statului prin prisma evaluãrii activitãþilor publice, teoria
politicii economice cu accente pe politica bugetarã, fiscalitate, instabilitate
monetarã ºi dezechilibrul balanþei de plãþi, teoria economica a spaþiului
mondial (omogenizarea ºi fracþionarea), efectele acþiunilor politice ºi
repercusiunile ciclului electoral asupra economiei º.a.
În faþa noilor semnificaþii ale ºtiinþei economice ºi în legãturã cu
problemele noi ce se ridicã în faþa economiei naþionale, ca urmare a
schimbãrilor relativ bruºte din þãrile est-europene în general, cât ºi din þara
noastrã, eu cred cã adaptarea la noile exigenþe presupune abordarea
ºtiinþei economice la fel ca a oricãrei alte ºtiinþe ca un demers în continuã
schimbare.
Având ca punct de reper tradiþiile pozitiviste din gândirea economicã,
cred cã semnificaþiile noi ale ºtiinþei economice au incidenþã asupra
cercetãrilor noastre economice la cel puþin patru niveluri: orientarea
problematicã - în sensul recentrãrii analizei economice asupra problemelor
majore în raport cu schimbãrile fundamentale petrecute la noi ºi în lume asimilarea ºi aplicarea unor noi concepte, perfecþionarea metodologiei ºi
tehnicilor de observare ºi analizã a factorilor ºi proceselor economice,
adaptabilitatea la noul mediu economic ºi social ºi sporirea gradului de
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aplicare pe linia accentuãrii caracterului pragmatic, operaþional al
cercetãrilor noastre.
În legãturã cu aceste modalitãþi de a rãspunde noilor exigenþe eu miaº permite câteva exemple.
O primã problemã care se ridicã este aceea a adoptãrii unei
paradigme economice. Deºi s-ar pãrea cã stabilirea obiectivului creãrii
economiei de piaþã ne-ar situa net pe poziþiile doctrinei liberale, fãrã a avea
idei preconcepute, mi se pare cã mult mai potrivit ar fi sã ne situãm de
partea noii orientãri neoclasice moderate, în sensul acceptãrii în proporþii
variabile, în funcþie de obiectivele de raþionalitate, a statului ca element
component al mecanismului de funcþionare al economiei. Altfel, din dorinþa
ruperii complete ºi rapide cu trecutul, am putea fi prinºi în mrejele
liberalismului radical. Acest curent, al cãrui exponent a fost ºi rãmâne F.
von Hayek, nu mai este acceptat decât în cercuri restrânse ºi aceasta
numai datoritã “caracteristicilor lui intelectuale”, în fapt promovându-se
ramificaþii (variante)neoclasice, mult mai adecvate problematicii economice
ºi sociale de astãzi. Mai mult, în ultimul deceniu dogma liberului schimb
este pusã în discuþie ºi în domeniul comerþului internaþional, prin
argumentarea necesitãþii unei politici comerciale strategice - care, desigur,
reprezintã altceva decât protecþionismul.
ªi aceasta pentru cã, în ultimã instanþã, apãrând virtuþile reglatoare
ale pieþei ºi manifestând o ostilitate fãrã nuanþe faþã de intervenþia statului,
aceastã paradigmã pune în discuþie însuºi locul acþiunii conºtiente,
voluntare a oamenilor în materie de organizare ºi activitate economicosocialã.
Pãstrând ca dimensiune cardinalã a economiei piaþa ºi mecanismele
funcþionãrii ei, pornind de la realitãþile contemporane, putem demonstra cã
economiile occidentale nu pot fi apreciate ca economii de piaþã “pure” ºi cã
nu pot avea liberalismul economic absolut drept fundament al
comportamentelor la nivel micro, mezzo ºi macro. Liberalismul, ca
dominantã a unei economii, nu poate exista, dupã cum nici liberalismul pur
nu a existat niciodatã într-o societate - ci poate doar ca o abstracþie
didacticã - nici chiar în perioada de ascensiune a actualelor economii de
piaþã, denumitã adesea perioada capitalismului liberat.
Cunoscutul economist francez Raymond Barre subliniazã cã
liberalismul este dezminþit de fapte nu numai astãzi, ci ºi în întreaga istorie
economicã a societãþii umane.
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De altfel, însuºi Adam Smith nu a contrapus mâinii invizibile statul.
Semnificaþiile noi ale ºtiinþei economice ne sugereazã, din punct de vedere
problematic ºi conceptual, orientarea unui segment al cercetãrii noastre
cãtre studierea opþiunii sociale, respectiv stabilirea unei ordini a preferinþelor
sociale pornind de la preferinþele individuale ºi de la relaþia dintre criteriile
economice ºi criteriile de eticã socialã, problematicã legatã direct de
conceptul de democraþie: studierea problematicii relaþiei dintre libertate ºi
inegalitate, dintre eficienþã ºi egalitate, încercând sã rãspundem prin prisma
drepturilor de proprietate, dacã libertatea economicã este incompatibilã cu
orice discriminare economicã sau cu orice redistribuire operatã uneori cu
forþa pentru asigurarea unui nivel acceptabil social de egalitate, dacã
inegalitatea (puterii economice) este o sursã de progres.
Un alt exemplu. Printre conceptele pe care trebuie sã le asimilãm este
ºi cel de comportament în economie, pornind de la atributul ce lipseºte
universului naturii ºi caracterizeazã mediul social, conºtiinþa voinþa
procesele economice, ca ºi cele sociale, nefiind simple interacþiuni dintre
forþe, ci confruntãri de voinþe. Acceptând imprevizibilul în domeniul
comportamentelor, pentru cã este vorba ºi de intenþie, ºi de capriciu, în
ºtiinþa economicã actualã este larg promovatã ºi chiar analitic studiatã
înclinaþia, denumitã “legea suveranã a comportamentului” ºi care se aplicã
ºi întreprinzãtorilor, ºi consumatorilor, ºi salariaþilor, sub forma calculãrii
înclinaþiilor spre investiþii, lichiditate, consum, economisiri etc. De noþiunea
de comportament se leagã ºi problematica maximizãrii utilitãþii, a veniturilor,
a partajului salarii-profituri º.a
Problematic, ar fi util sã aprofundam conceptele ºi metodele analizei
micro, mezzo ºi macroeconomice, sã extindem studiul ºomajului ºi al
inflaþiei. Alãturi de problemele informaþiei ºi ale îmbunãtãþirii metodelor ºi
tehnicilor de observare ºi analizã, rolul sporit ai ºtiinþei economice în
atributele sale pragmatice, utilitare, în adaptarea la cerinþele de
transformare a economiei noastre presupune cunoaºterea numeroaselor
experienþe naþionale (tipuri concrete, dacã putem spune aºa) ale creãrii ºi
dezvoltãrii economiei de piaþã în lume; iar pentru a contribui la formularea
politicii economice ar fi bine sã surmontãm pericolul folosirii unor modele
simple, a unor instrumente de politicã economicã denumite clasice (de pildã
bugetul, masa monetarã, fiscalitatea manevrarea cererii interne º.a.), pentru
cã în ultimii ani faptele au dejucat unele teorii, chiar ºi în þãri în care
economia de piaþã s-a dezvoltat ºi perfecþionat de-a lungul a sute de ani.
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Procesele în curs de derulare, chiar ºi în aceste economii, sunt lipsite
de preciziunea prevãzutã anterior de economiºti.
Aceste reflecþii ale mele pornesc de ia faptul cunoscut cã, intuitiv sau
raþional, demersul ºtiinþific al economiei se exprimã într-un cadru spaþial temporal foarte divers.
De aceea, cu toate cã existã concluzii universal acceptabile, ele pot fi
foarte puþin operaþionale într-un anumit timp ºi spaþiu, pentru a se înþelege ºi
influenþa comportamentele economice de pe o anumitã suprafaþã a globului.
ªirul reflecþiilor mele este mai lung, dar eu mi-aº limita exemplificarea
aici, exprimând-mi, în încheiere, speranþa transformãrii cercetãrilor noastre
într-un ºantier pe baza cãruia ºtiinþa economicã sã-ºi poatã exprima unele
din calitãþile sale intrinsece de înnoire, de devenire continuã ºi de
influenþare a mediului economico-social, cel puþin în ce priveºte
comportamentele ºi faptele economice, politicile economice, respectiv
modul de ajustare ºi reglare a activitãþilor economice în interiorul
ansamblului economic, în detectarea, aprecierea ºi anticiparea schimbãrilor
economice cu importante repercusiuni sociale ºi invers.

CONSIDERAÞII EPISTEMOLOGICE ÎN LEGÃTURÃ CU
TRECEREA LA ECONOMIA DE PIAÞÃ ÎN ROMÂNIA
dr. Nicolae NISTORESCU
Aº dori sã mã refer doar la câteva aspecte privind modelul ºi procesul
cognitiv al trecerii la economia de piaþã, problema economiei de piaþã fiind
la ora actualã una dintre preocupãrile fundamentale nu numai ale
economiºtilor din România ci de pretutindeni.
Se formeazã o literaturã economicã care analizeazã ºi încearcã sã
propunã, în cele din urmã, un model al acestei tranziþii. Aceastã literaturã
apare atât elaboratã de profesori, de economiºti sau de specialiºti, cât ºi ca
literaturã conceptualizatã a unor institute de prestigiu, cum sunt cele din
Europa Occidentalã. ªi m-aº referi doar la cele din Kiel, Hamburg sau Viena
Un prim aspect care trebuie relevat constã în faptul cã,procesul
cognitiv al perioadei de tranziþie ia economia de piaþã este un proces
extraordinar de complex, iar abordarea lui numai printr-un mod de gândire
economicã riscã sã menþinã într-un con de umbrã unele din aspectele
esenþiale, în special cele privind punctul de pornire, punctul de start spre
economia de piaþã.
Lucrul acesta este, pe undeva evident ºi pentru modul cum evolueazã
tranziþia la economia de piaþã în România Din acest punct de vedere,
aceastã perioadã scurtã de la Revoluþia Româna din decembrie 1989 pânã
în prezent, poate sã parã, din perspectivã istoricã, aproape nesemnificativã,
dar, din perspectivã epistemologicã, este extraordinarã. Aceasta întrucât
perioada menþionatã marcheazã nu numai iniþierea unui proces de
expulzare ireversibilã din societatea româneascã a sistemului economic ºi
social totalitar de tip stalinist, ci ºi iniþierea unui proces de expulzare, din
straturile sociale mai adânci, a unei experienþe religioase comuniste.
Practic, acest catharsis post-revoluþionar se dovedeºte, astfel, un demers
de mare dificultate, chiar ºi dacã ar fi sã ne gândim numai la efortul
înlãturãrii acestui mit ai lumii modeme despre care una din conºtiinþele
universale (este o mândrie cã ea reprezintã o conºtiinþã universalã a acestui
secol ºi cã este româneascã), Mircea Eliade, spunea, în 1956: “Acest mit
comunist, de fapt, reia rolul mitului de mântuitor, al celui drept, ai alesului, în
zilele noastre al proletariatului, ale cãrui suferinþe sunt chemate sã modifice
constituþia ontologicã a lumii”. “În realitate - mai spune Mircea Eliade societatea fãrã clase a lui Marx, cu dispariþia din ea a tensiunilor istorice, îºi
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gãseºte imaginea precisã în mitul epocii de aur care, dupã multe tradiþii,
caracterizeazã începutul ºi sfârºitul istoriei”. De aceea, este evident cã
acest proces cognitiv sã apeleze la multe alte discipline pentru a-ºi aduce
un aport sporit la tranziþia cãtre economia de piaþã.
M-aº referi doar la un singur aspect: un demers, pe care eu l-aº numi
psihanalitic, pentru cã nu mi se pare deloc întâmplãtor faptul cã un aspect
atât de important cum este acela al analizei subminãrii economiei naþionale
vreme de 45 ani, cu cele douã componente ale sale. Aceea de naturã
sistemicã ºi aceea legatã de natura specificã a dictaturii totalitare din
România - întâmpinã atâtea reþineri. Oricum, ºansele poporului român,
sacrificate de cãtre acest sistem, sunt incalculabile. Dar, analiza cât mai
exactã a condiþiilor de start pentru începerea tranziþiei reprezintã o
necesitate impusã de fundamentarea teoreticã ºi practicã a programului
reformei economice. Aceasta cu atât mai mult cu cât este vorba nu numai
de trãsãturi comune, de start, cu economia altor þãri din spaþiul esteuropean, dar este vorba ºi de trãsãturi absolut specifice acestui regim,
cãruia i s-a pus capãt în decembrie 1989.
Un alt aspect la care aº dori sã mã refer este acela al necesitãþii unui
nou mod de gândire. L-aº numi chiar un nou mod de gândire economicã,
pentru cã procesul acesta cognitiv care transpare ia ora actualã ºi care este
extrem de intens în toatã lumea, în ceea ce priveºte tranziþia la economia
de piaþã, este un proces care este perceput diferit în Est ºi Vest, pentru cã
el se bazeazã pe un mod de gândire diferit în abordarea fenomenelor
economice. Poate cel mai frapant apare chiar limbajul utilizat atunci când se
descriu modelele de cãtre institutele din Vest ºi atunci când se încearcã
prezentarea procesului de reformã ºi de tranziþie ia economia de piaþã în
Est ºi, de ce nu, în România în felul acesta se creeazã, pur ºi simplu, o
cenzurã în comunicarea europeanã, cenzurã care, evident, poate fi
înlãturatã numai dacã, ºi în România acest mod de gândire cu adevãrat
economic se va implanta. Acest mod de gândire economic este, de fapt, un
mod care þine seama de teoria opþiunilor individuale, de faptul cã aceste
opþiuni sunt raþionale - în sensul comparãrii costurilor ºi beneficiilor
anticipate, în sensul cã toate procesele ºi interacþiunile sociale, inclusiv ale
guvernului, sunt, sau trebuie sã fie consecinþe ale unui proces de piaþã ºi
ale faptului cã cele mai importante reguli de joc sunt drepturile de
proprietate. Cât de îngroºatã este aceastã regulã de joc în procesul cognitiv
al tranziþiei la economia de piaþã în viziunea unor economiºti, poate fi
sugerat de modul cum un specialist de la Institutul de Economie Mondialã
din Kiel defineºte aceste drepturi de proprietate.
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Aº dori sa prezint succint aceastã definire a dreptului de proprietate,
pentru cã el este, de fapt, o componentã fundamentalã a modelului pe care
specialiºtii de la acest institut îl avanseazã atunci când vorbesc de tranziþia
la economia de piaþã. “Drepturile de proprietate - spune Horst Siebert definesc regulile de utilizare a bunurilor ºi resurselor insuficiente, asigurã
mecanismul instituþional crucial, prin care deciziile se pot descentraliza,
beneficiile ºi construirea acestora. Proprietatea privatã reprezintã o forþã
multinaþionalã dezvoltatã pentru cea mai bunã utilizare a unei resurse ºi,
împreunã cu mecanismul pieþei, reprezintã forþele motrice în cãutarea de noi
informaþii, inclusiv de noi tehnologii”. Drepturile de proprietate ºi concurenþa
sunt, astfel, în viziunea lui Horst Siebert un sistem exploratoriu. Drepturile
de proprietate sunt, de asemenea, un stimulent pentru a avea o perspectivã
pe termen lung în utilizarea resurselor, reprezentând o relaþie intertemporalã
între generaþii.
La ora actualã acest model al tranziþiei ia economia de piaþã se
contureazã deja ºi, practic, elementele sale fundamentale sunt similare. În
acelaºi timp însã, apar diferenþieri extrem de importante în conceptualizarea
reformei.
Una dintre ele, aºa cum aratã specialiºtii de ia Institutul de Studii
Economice Comparate din Viena, este modelul economiei de piaþã, avândul în vedere pe cel vest-european sau cel american pentru cã, între aceste
modele, existã diferenþe esenþiale, îndeosebi în ceea ce priveºte rolul ºi
funcþionarea macro controlului guvernamental. Este vorba de politica
anticiclicã, politica de impozite, politica redistribuirii, politica industrial-activã,
reþeaua socialã sau, la polul opus, politica de neintervenþionism în domeniul
economic sau de rolul sindicatelor în configurarea relaþiilor sociale, sau de
relaþiile umane. Controlul macroeconomic este, în esenþã, o problemã a
modului cum guvernul încearcã, prin instrumentele sale de politicã
economicã ºi socialã, sã preîntâmpine inflaþia excesivã ºi ºomajul ºi sã dea
stimulente modificãrilor structurale sau sã practice neintervenþionismul. În
þãrile est-europene, inclusiv în România, acestea sunt probleme de
arzãtoare actualitate, inclusiv în perioada de tranziþie. Practic, deja
selectarea unor anumite politici de tranziþie reprezintã o decizie anticipatã
privind modelul economic de piaþã spre care se tinde. Adoptarea modelului
statului bunãstãrii vest-european, prin crearea unei reþele de securitate
socialã, înseamnã de fapt, o încetinire în modificãrile structurale necesare
dar, mai târziu, le-ar putea face pe acestea din urmã mai acceptabile social,
deci mai facil de implementat.
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Un alt moment important în acest proces cognitiv al tranziþiei la
economia de piaþã mi se pare experimentul est-german. Am asistat cu toþii
la acel experiment est-german, despre care Milton Friedman afirma în 1986,
cã “ar fi greu de conceput cã ar putea exista un alt experiment mai bun
decât acesta, þinut sub control de compararea diferitelor sisteme
economice, în sensul cã douã naþiuni, care anterior formau un tot, formate
din oameni cu acelaºi trecut, aceeaºi culturã ºi aceeaºi moºtenire geneticã,
dar separaþi printr-un accident al rãzboiului, au creat, pe de o parte, un
sistem economic relativ liber, iar pe de altã parte o societate de tip
colectivist, consecinþele economice fiind, la ora actualã extraordinare, nu
numai în ceea ce priveºte indicatorii care se pot cuantifica ci ºi alþi indicatori
la care dogma socialistã þinea atât de mult - cum ar fi, de exemplu,
problema ecologicã sau problema repartiþiei cât mai echitabile a veniturilor”.
Din experienþa Germaniei rãsãritene ºi a Poloniei, economiºtii din Vest au
ajuns deja la o concluzie care intrã chiar în acest proces cognitiv al tranziþiei
la economia de piaþã; este vorba de faptul cã tranziþia la economia de piaþã
este însoþitã de o evoluþie specificã a producþiei industriale ºi utilizãrii forþei
de muncã. Este vorba de o aºa numitã curbã (J), relevantã pentru economia
politicã a perioadei de tranziþie, când, la început, producþia ºi utilizarea forþei
de muncã marcheazã reduceri considerabile, dupã care urmeazã o
traiectorie de creºtere. Configuraþia acestei curbe, care existã, în mod
evident, ºi în cazul României, depinde de eficienþa firmelor existente,
rapiditatea ºi metodele de privatizare, rapiditatea cu care apar noile firme ºi
condiþiile procesului de restructurare.
Un alt aspect important al procesului cognitiv este încercarea de
teoretizare a unei succesiuni în timp, a implementãrii principalelor
componente ale reformei, precum ºi aceastã problemã a opþiunii între
gradualism sau terapie de ºoc. Sintetic, se considerã la ora actualã cã,
exceptând restructurarea firmelor, care trebuie gânditã de-a lungul unei
perioade de mai mulþi ani - unii vorbesc chiar de unui sau douã decenii toate celelalte componente trebuie sã fie apropiate în timp, fiind vorba chiar
de luni de zile.
ªi iarãºi un aspect important al acestui proces cognitiv, acela la care
se ajunge în stadiul foarte recent ai cercetãtorului Raimond Dietz de la
Institutul de Studii Economice Comparate din Viena care, pornind de la
teoria sistemelor, ajunge ia concluzia cã, una dintre problemele specifice
þãrilor est-europene în depãºirea economiei de comandã, constã în aceea
ca vechea ordine nu mai lucreazã, în timp ce noua ordine nu funcþioneazã.
“Apare, astfel, un vid sistemic, spune el, problema fiind acutizatã de faptul
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cã demontajul vechiului sistem trebuie efectuat, chiar dacã nu ar exista o
siguranþã cã reconstrucþia unei economii de piaþã ar putea reuºi”. Reforma
economicã se dovedeºte absolut necesarã dar, în acelaºi timp, este
extraordinar de dificilã. Întrebarea care se pune este: Cu ce se poate umple
acest vid? Rãspunsul este cã “acest vid poate avea o componentã
fundamentalã - aceea a aportului pe care îl pot aduce investiþiile strãine de
capital”.
O altã problemã extraordinar de importantã a procesului cognitiv ºi a
modelului tranziþiei la economia de piaþã este aceea a scenariilor de
perspectivã. În acest domeniu pãrerile sunt încã diferenþiate, dar
surprinzãtor de optimiste, iatã, de exemplu, la ora actualã, opinia
economiºtilor vest-germani privind depãºirea acestei perioade a curbei (J) ºi
a acestei perioade de vid, precum ºi ºansele extraordinare ca acest spaþiu
est-european sã se transforme chiar într-o locomotivã a creºterii economice
mondiale, începând cu partea a doua a anilor ‘90. În acest sens, sunt aduse
foarte multe argumente bazate, evident, pe modul de gândire economic. Maº referi doar la unul ºi anume ia faptul cã numai decalajul tehnologic uriaº
semnaleazã extraordinarul potenþial economic de creºtere a productivitãþii.
Un alt aspect foarte important al modelului, care tinde sã capete o
configuraþie precisã, este acela al atitudinii Vestului faþã de reforma din Est.
Lãsând la o parte atitudinea politicienilor sau a celor care gândesc mai puþin
economic, apare surprinzãtoare atitudinea extrem de favorabilã a oamenilor
de ºtiinþã din domeniul economic faþã de reformele din Est. Surprinzãtor
apare nu numai optimismul lor, comparativ cu cel al economiºtilor din spaþiul
est-european, ci ºi modalitatea în care încearcã sã influenþeze prin
concluziile la care ajung, politica economicã a þãrilor vest-europene, care
trebuie, evident, sã acorde o ºansã maximã acestui moment istoric în care
þãrile est-europene, dar în primul rând indivizii din aceste þãri, încearcã sã
recapete o libertate pierdutã.
Aº încheia cu un citat aparþinând unei înalte conºtiinþe europene ºi
universale a secolului nostru; este vorba de elveþianul Karl Gustav Jung,
care spune: “Marile evenimente ale istoriei mondiale sunt, în principiu, total
lipsite de importanþã. Esenþialã este, în cele din urmã, numai viaþa
subiectivã a fiecãruia Doar aceasta face istoria Doar în ea au loc, mai întâi,
toate marile prefaceri ºi întreg viitorul. ªi toatã istoria mondialã provine ca o
însumare uriaºã din acest izvor ascuns a! fiecãruia. În viaþa noastrã cea mai
intimã ºi subiectivã suntem nu numai cei care îndurãm, dar ºi cei care
cream epoca. Timpul nostru, suntem, practic, noi”.

CONTRIBUÞII ROMÂNEªTI
LA EPISTEMOLOGIA ECONOMICÃ
dr. Gheorghe DOBRE
Onorat prezidiu, stimati colegi,
Vreau sa fac, de la început, douã precizãri preliminare.
Prima: în foarte scurta mea comunicare, m-am gândit sã vã propun
spre reflecþie câteva posibile soluþionãri practice ale unor cazuri concrete
din domeniul de cercetare cel mai apropiat muncii mele ºi care se vor tot
atâtea rãspunsuri la multitudinea de chestiuni metodologice, în primul rând
cu caracter epistemologic, cu care s-a confruntat ºi, mai ales, se confruntã
astãzi istoriografia economicã româneascã.
A doua: aceste soluþionãri practice ce vi le propun nu se vor decât
niºte schiþe alternative de lucru, cu caracter pur ipotetic ºl nimic mai mult. În
expunerea mea mã voi opri asupra a trei probleme.
Cercetarea economicã româneascã ºi-a creat spaþiul ideatic de
investigaþie de tip modern încã de la începutul secolului al XIX-lea. De
atunci, timp de peste un secol, ea ºi i-a determinat ºi la menþinut în câmpul
ei cognitiv cu o constantã statornicie în perimetrul autohton, respectiv
economia naþionalã. Efortul precumpãnitor de creaþie intelectualã depus de
economiºtii români în acest timp a fost, astfel, axat pe studiul economiei
româneºti. Chiar dacã preocupãrile unora dintre ei s-au îndreptat spre
cunoaºterea altor þari ºi popoare, întreprinderea lor a fost puternic marcatã
de perspectiva gnoseologicã româneascã.
În cercetarea economiei naþionale, economiºtii noºtri au apelat ºi
folosit curent instrumentul analitic corespunzãtor standardelor europene
contemporane lor. În cea mai mare parte, acest instrumentar era inspirat din
surse oferite de marile curente ºi ºcoli economice din Apus. Dar, în
analizele lor, economiºtii români, prin cei mai de seamã exponenþi ai lor, ºiau adecvat demersurile euristice ia posibilitãþile oferite de trendurile
intelectuale naþionale ºi de apartenenþa lor ia aceste trenduri. De pildã, Ion
Ghica ºi-a mobilat opera economicã cu concepte ºi noþiuni de cea mai purã
sorginte britanicã. Dar, dacã un englez ar ºti româneºte ºi i-ar citi lucrãrile,
n-ar înþelege absolut nimic. Pe când un intelectual român, cât de cât
familiarizat cu ideile sociale din Principatele contemporane autorului, chiar
dacã n-ar cunoaºte limba englezã, ar recunoaºte, de la prima paginã a
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“Convorbirilor economice”, cã lucrarea aparþine celui mai expresiv personaj
al liberalismului economic românesc din deceniile 3-7 ale secolului al XIXlea
Apoi, simplificând, se poate spune cã cercetãrile întreprinse s-au
desfãºurat, cu precãdere, sub analizele de tip istoric - cazul lui Bãlcescu,
statistic - cazul lui ªuþu,sociologic - cazul lui Dobrogeanu-Gherea ºi Virgil
Madgearu ºi logic-abstract - cazul istoricilor Xenopol ºi Manoilescu. Fiecare
din aceste analize au constituit, însã, armãtura ideaticã matricealã de unde
s-au alimentat teorii de largã rãspândire în ºtiinþa noastrã, ca teorii
eminamente economice. Teoria rentei feudale, elaboratã de marele istoric
Nicolae Bãlcescu, ne oferã un exemplu edificator.
3. Pe parcursul unui secol, problemele investigate au fost, evident,
dintre cele mai variate. Privite, însã, dintr-o perspectivã globalã, problemele
care au captat interesul major al economiºtilor noºtri au fost cele referitoare
la potenþialul economic al þãrii ºi la valorificarea sa. Ambele categorii de
probleme ºi-au gãsit reflectarea în cercetarea ºtiinþificã a ceea ce am
denumi, în terminologia actualã, creºterea economicã ºi mecanismul ei de
funcþionare. În abordarea ºi urmãrirea evoluþiei lor, s-au impus, însã, nu atât
metodele folosite, cât, mai ales, ideile materiale economice obiective.
Douã exemple: în secolul al XIX-lea, cercetarea s-a axat, în principal,
pe studiul creºterii economice, bazate pe douã studii economice globale agrar ºi industrial. Primele sunt legate de numele a trei iluºtri economiºti
români: Nicolae ªuþu, Ion Ghica ºi Ion Ionescu de la Brad, în configuraþia
ideilor care au prezidat cercetarea acestei problematici - întrunind enunþuri
care conduceau la supoziþia cã, prin resursele naturale ºi umane, ca ºi prin
poziþia ei în cadrul economiei europene, România dispunea de un potenþial
productiv agricol care, valorificat pe piaþa productivã liberã internã ºi, mai
ales, externã, în vederea obþinerii de profit, îi putea asigura o creºtere
economicã ia nivelul þãrilor dezvoltate din Europa încã de atunci, se
preconiza idea cã respectiva creºtere se putea asigura pe structurile marii
producþii agricole de cereale - cazul iui Ghica, dar ºi idea ca, la structurile
naþionale, sã se alãture ºi cele legate de producþia gospodãriilor þãrãneºti cazul lui Ionescu de la Brad. Cât priveºte cealaltã orientare de cercetare,
ce-i are ca exponenþi pe cunoscuþii istorici Xenopol ºi Aurelian,în modelul
preconizat de ei, factorul hotãrâtor în asigurarea creºterii economiei îl
constituie nu atât agricultura cât mai ales existenþa unei industrii modeme
naþionale.” Aceasta, de pildã - spunea Xenopol - permite rafinarea muncii,
rafinare ce economiseºte truda ºi sporeºte produsul”. Agrarienii, însã, prin
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enunþurile lor, se înscriau în miºcarea naþionalã-româneascã a timpului, de
ieºire din orbita dependenþei de imperiul Otoman ºi de europenizare a þãrii,
miºcare sincronã cu expansiunea þãrilor avansate din Occidentul
continentului nostruu ºi cu cererea crescândã de cereale pe pieþele Europei.
Iar industrializanþii îºi formulau modelul într-o perioadã când lichidarea
dependenþei de Imperiul Otoman, odatã realizatã prin rãzboiul de ia 1877,
reclama reorientarea acþiunii sociale spre blocarea posibilitãþilor de
subordonare statalã ºi de dependenþã economicã faþã de alte þãri, de astã
datã, metropole, ºi mai ales pe identificarea de noi resurse pentru
dezvoltarea economiei, cunoscând cã exportul de cereale pe pieþele
europene nu mai prezenta avantajele anterioare, ca urmare a scãderii
preþurilor ia aceste produse sub impactul recesiunii din anii 1870. De
subliniat, însã, cã problematica amintitã sub alte determinãri
epistemologice, o regãsim ºi mai târziu, în perioada dintre cele douã
rãzboaie mondiale. Mihail Manoilescu, ca sã mã opresc la unui din cazurile
tipice, formula un model de creºtere a României la temelia cãruia preconiza
edificarea unei structuri eminamente industriale a þãrii.
Spre deosebire de industrializanþii români din sec. al XIX-lea el va
ataca frontal teoria clasicã a avantajului relativ, a progresului internaþional ºi
va justifica necesitatea ºi posibilitatea unei protecþii industriale pe criterii
exclusiv economice. O astfel de concepþie ideaticã se structura de bunã
seamã, în schimbãrile de idei intervenite în miºcãrile generale ale timpului,
dar ºi în tendinþele capitalului autohton de contracarare a imixtiunilor
imperialiste strãine, ca ºi de afirmare a acestui capital autohton, afirmare
dominantã în viaþa economicã prin posibilitãþile mai largi create de
realizarea Marii Uniri Naþionale de la 1918.
Cel de-al doilea caz pilduitor ºi ultimul reprezintã Virgil Madgearu,
care creeazã un model ideatic dupã care creºterea economicã a þãrii poate
fi asiguratã, în fond, pe structurile economiei þãrãneºti. Prin aceasta el va
relua ideile iniþiate de poporaniºti încã înainte de rãzboi ºi le va da o
covârºitoare întindere în epistemologia româneascã interbelicã, propunând
necesitatea unei “teorii economice istorice”, în cadrul cãreia sã stea
economia þãrãneascã - categorie naþional economicã, lucru pe care nu-l
gãsim în literatura poporanistã antebelicã. Teza formulatã era urmãtoarea:
cercetarea caracterelor specifice economiei þãrãneºti în þãrile în care
predominã exploatarea agricolã micã þãrãneascã, ar descoperi fenomene
care nu-ºi gãsesc locul în cadrul economiei clasice, edificate în Occident, ºi
care are ca obiect ideaticul economiei cu structurã capitalistã; iar enunþul
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argumentativ pune în evidenþã faptul cã, de pildã, organizaþia internã a
economiei þãrãneºti se deosebeºte fundamentai de întreprinderea
capitalistã, bazatã pe salariaþi, printr-o concepþie diferitã despre profit ºi
printr-un alt fel de a calcula precum ºi prin întreaga psihologie economicã ºi,
în sfârºit, idea dupã care teoriile asupra etapelor economice formulate de
economiºtii apuseni, indiferent de valoarea lor, nu pot fi aplicate þãrilor din
estul ºi sud-estul Europei. Prin propunerea sa Madgearu sugera astfel
necesitatea deschiderii spre un nou univers ideatic sau, mai exact spus,
tendinþa reconstruirii mentale a unui nou spaþiu economic, economia
þãrãneascã, structurat din elemente ºi interdependenþe funcþionale care
reclamau, în mod etic, un aparat conceptual naþional nou, capabil sã
descifreze respectivul spaþiu economic în statica, dinamica sa etc. El vedea
posibilitatea realizãrii unui atare aparat în elaborarea unei metodologii
tipologice specifice ºi în edificarea unei sociologii economice menite sã
elucideze problemele în mediile sociale agrare. Acesta era un proiect
epistemologic cu totul inedit ºi de un covârºitor interes ºtiinþific, realizarea
lui impunând o nouã viziune, mai exactã, deci mai credibilã, asupra vieþii
trecute ºi, de ce nu, ºi viitoare a milioane de gospodãrii þãrãneºti existente
pe întinse teritorii geografice ale globului pãmântesc. Se reflecta astfel, o
realitate naþionalã, creatã în þara noastrã prin reforma agrarã din ‘21, dar a
cãrei semnificaþie depãºea cu mult gradul celorlalte.

CU PRIVIRE LA MECANISMUL DE RESTRUCTURARE
A ªTIINÞELOR ECONOMICE
dr. Aurel IANCU
În România, ca ºi în celelalte þãri foste socialiste, ºtiinþa economicã se
aflã într-o perioadã de restructurãri de mari proporþii. Este ceea ce numeroºi
epistemologi ºi istorici ai ºtiinþelor numesc restructurarea prin revoluþie. Ea
se caracterizeazã prin urmãtoarele:
apariþia unor grave insuficienþe ale teoriei faþã de noile cerinþe ale
practicii economice ºi faþã de alte ramuri ale ºtiinþei; prãbuºirea ºi pãrãsirea
unor vechi concepte, teorii, legi, idei etc., care s-au dovedit a fi incorecte ºi
nepotrivite cu realitatea economico-socialã; rãspândirea rapidã a noilor
cunoºtinþe în rândul comunitãþii ºtiinþifice, dezvoltarea noilor teorii ºi
pãtrunderea noilor cunoºtinþe în noi domenii; formularea unor noi concluzii
în sfera teoriei, conceptelor, principiilor ºi legilor economice.
Restructurarea priveºte trei domenii fundamentale: 1) obiectul
cercetãrii; 2) subiectul cercetãrii; 3) sistemul cunoaºterii, inclusiv metodele
de investigaþie.
În ce priveºte obiectul cercetãrii: Practica imediatã pune în faþa
cercetãrii economice din þara noastrã obiectivul de a crea, a dezvolta o
teorie adecvatã ºi de a descoperi sau inventa cãile cele mai eficiente de
trecere de la o economie centralizatã la o economie de piaþã, potrivitã
stadiului nostru de dezvoltare economico-socialã ºi aspiraþiilor poporului
român de integrare în comunitatea europeanã. Problema devine cu atât mai
importantã ºi mai dificilã cu cât, pe de o parte, lipsesc atât elementele
teoretice, cât ºi experienþa practicã, iar pe de altã parte trecerea la
economia de piaþã necesitã schimbãri revoluþionare în toate domeniile vieþii
noastre economice, constând în:
− reconstituirea sistemului proprietãþii private;
− reconsiderarea funcþiei de preferinþã socialã în care individul sã fie
repus în drepturile sale ca rol ºi ca statut;
− reconsiderarea sistemului instituþional, a organizaþiilor economice
ºi a instrumentelor economice în concordanþã cu cerinþele
economiei de piaþã;
− înlocuirea modelului de alocare a resurselor bazat pe coordonarea
ierarhico-birocraticã, cu modelul bazat pe coordonarea prin
mecanismele pieþei.
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Obiectul cercetãrii este supus investigaþiei pe un front larg de cãtre
cercetãtori economiºti din þara noastrã ºi din alte þãri. Nu acelaºi lucru
putem afirma despre celelalte douã domenii menþionate: subiectul cercetãrii
ºi sistemul cunoaºterii în condiþiile actualelor restructurãri din ºtiinþa
economicã.
De aceea, în cele ce urmeazã mã voi referi, pe scurt, la aceste douã
domenii care, în opinia mea, dacã ar fi mai bine aprofundate ar fi în mãsurã
sã ajute procesul de restructurare a ºtiinþei economice în sensul de a lãrgi ºi
orienta modul de abordare, de a defini obiectivele economico-sociale, de a
oferi instrumentarul ºtiinþific necesar pe baza cãruia sã se poatã face
judecãþi corecte ºi aprofundate ºi de a înlãtura falsificarea teoriei.
În ceea ce priveºte subiectul cercetãrii ºi variabilele sociale, putem
spune cã, în cadrul sistemului ºtiinþei sau în afara acestuia se manifestã
acþiunea umanã cu laturile sale contradictorii: pe de o parte, obiective logice, iar pe de altã parte subiective, din care dispare logica Acestea din
urmã pot favoriza fie elementele de frânare a dezvoltãrii ºtiinþei, fie
elementele de stimulare ºi cele creative din punct de vedere ºtiinþific,
precum ºi apariþia a numeroase elemente contradictorii. De obicei,
activizarea tuturor elementelor contradictorii se produce în faza de trecere
de la ºtiinþa normalã la ºtiinþa extraordinarã, adicã în perioada în care au ioc
salturile revoluþionare în ºtiinþã ºi cele mai aprige lupte de opinii. Specific
ºtiinþei economice este faptul cã, salturile revoluþionare - trecerea de la
vechea la noua paradigmã - sunt mai rare, însã mai spectaculoase. Cu
rupturi mai profunde; acþiunile umane de frânare se produc pe o arie mai
largã ºi cu o virulenþã mai mare, iar parcelãrile ºtiinþei în ºcoli de gândire, pe
criterii de valori, de interese de grup etc. sunt mai numeroase, mai
îndelungate decât în alte ramuri ale ºtiinþei, iar de multe ori chiar
ireconciliabile, datoritã unor trãsãturi ºi condiþii specifice ale dezvoltãrii
acesteia ºi anume: spre deosebire de ºtiinþele naturii, aici trebuie avute în
vedere,pe de o parte, starea de accentuatã mobilitate, de schimbare rapidã
a obiectului ºtiinþei - procesele economice -, iar pe de altã parte, folosirea
sistemului de valori - ca premise - în construcþiile teoretice, inclusiv în
construcþiile axiomatizate ale teoriilor economice.
Tocmai aceste douã trãsãturi fac din procesele economice o materie
dificilã ºi labilã pentru cercetarea ºtiinþificã ºi oferã condiþiile obiective pentru
pluralism ºtiinþific, ca expresie a parcelãrii ºtiinþei economice nu numai dupã
criteriul domeniului, ci ºi dupã cei al valorilor adoptate de cercetãtori ºi
comunitãþile ºtiinþifice. De cele mai multe ori, diferenþele dintre valorile
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utilizate fac imposibilã reconcilierea diferitelor curente de gândire
economicã, deoarece luptele de opinii sunt transformate adesea într-un
dialog al surzilor. Acest tip de pluralism, care este predominant în ºtiinþa
economicã, provoacã adeseori rãmâneri în urmã ale teoriei economice faþã
de alte ºtiinþe (ºtiinþe logice ºi ºtiinþe ale naturii) ºi faþã de practicã, precum
ºi o frecventã nepotrivire între realitatea vie ºi teoria economicã, aceasta din
urmã nefiind în mãsurã, adeseori, sã rãspundã nevoilor reale ale practicii.
Au existat ºi existã încã unii economiºti - numiþi pluraliºti - care sunt
împotriva folosirii sistemului de valori în construcþiile teoretice. Studiile
epistemologice confirmã totuºi cã nu poate exista teorie economicã
adevãratã fãrã sã se foloseascã direct sau fãrã sã fie afectatã, într-o
anumitã mãsurã, de elementele axiologice incluse de obicei în premise,
întrucât aceste elemente sunt cele care dau dimensiunea umanã a teoriilor
economice, cel puþin atâta timp cât pretindem cã ºtiinþa economicã e o
ºtiinþã socialã ºi e fãcutã pentru om.
Evident, excludem din discuþie folosirea falselor valori sau a
elementelor ideologice în sens peiorativ, care au provocat în ultimele patru
decenii introducerea falsurilor în ºtiinþa economicã, cu urmãri grave în ce
priveºte frânarea dezvoltãrii acesteia cât ºi în ce priveºte orientarea
economiei. De asemenea excludem din discuþie subordonarea cvasitotalã a
ºtiinþei ºi practicii economice de cãtre elementul politic, ceea ce a avut ca
urmare o distorsionare monstruoasã a ºtiinþei economice, transformarea ei
într-o simplã unealtã apologeticã a politicului.
În ce priveºte sistemul cunoaºterii ºi variabilele logice în cadrul
modelului de restructurare, se pot aprecia urmãtoarele: ºtiinþa - ca sistem
complex - este constituitã dintr-o reþea de teorii, principii, legi, categorii ºi
concepte, precum ºi regularitãþi sau linii de comportament etc,, aflate într-o
concordanþã reciprocã. Dupã cum afirmã M. Bunge, ºtiinþa are un caracter
arborescent, asemãnãtor sistemului nervos. Dezvoltarea ºtiinþei înseamnã,
în primul rând, creºterea în generalitate a teoriilor acestora, ceea ce implicã,
totodatã, atât extinderea conexiunilor, cât ºi creºterea numericã a acestor
conexiuni, legate într-un sistem cuprinzãtor toate aceste elemente
disparate, regionale, într-un mod unitar ºi ordonat, evidenþiazã conexiunile
necesare, asigurã puterea explicativã ºi predicativã a ºtiinþei. Pe plan
conceptual acest lucru înseamnã crearea unei structuri ºtiinþifice.
Însã, în generai, nivelul cunoaºterii, având limite temporale, iar
realitãþile economico-sociale - un puternic caracter dinamic ºi aleatoriu, apar
în scurt timp fisuri, atât în raþionamentul logic, cât ºi în reflectarea realitãþii în

423
teorii ºi modele. Gãsirea unor noi concepte, principii, legi ºi teorii mai
penetrante, cu putere explicativã ºi predicativã mai mare, înseamnã
restructurarea sistemului ºtiinþific, crearea unei structuri cu noi elemente ºi
legãturi.
În dinamica sa, ºtiinþa economicã îºi desfãºoarã existenþa se dezvoltã
într-un mediu pe care ni-l putem imagina pe trei paliere, în cadrul cãrora ea
îºi trage seva dezvoltãrii teoriilor, îºi renoveazã instrumentele de lucru ºi îºi
verificã teoriile formulate.
Pe primul palier, cel din partea superioarã, ºtiinþa economicã vine în
contact cu teoriile ºi disciplinele cu caracter de înaltã ºi foarte înaltã
generalitate - ontologia dialectica filozofia exactã (formalizatã), teoria
generalã a sistemelor, precum ºi cu teorii, concepte ºi legi de înaltã
generalitate din mecanica clasicã, mecanicã cuanticã, termodinamicã,
biologie º.a. Pe acest palier, ºtiinþa economicã are oportunitatea sã-ºi
confrunte nu numai tehnicile de lucru ºi unele concepte, legi ºi noþiuni cu
caracter local, cât mai ales conceptele ºi metodologiile fundamentale, modul
general de abordare ºi concluziile generale de ordin teoretic, precum ºi
descoperirea unor legi cu caracter universal care guverneazã atât procesele
naturale, cât ºi cele economice cum sunt, de exemplu, legea conservãrii,
legea entropiei, legea echilibrului, selecþia naturalã, adaptarea homeostazia
etc. Pe acest palier se produc cele mai mari rãsturnãri în ºtiinþa economicã
pe plan conceptual ºi metodologic general, se formuleazã noi concepte, legi
ºi teorii. Pe acest palier apar, de asemenea contribuþiile marilor creatori ai
ºtiinþei. Aici se nasc marile revoluþii în ºtiinþa economicã ºi apar cele mai
multe din noile paradigme, precum ºi noile mari curente de gândire.
Pe cel de-al doilea palier, ºtiinþa economicã vine în contact cu ºtiinþele
ºi teoriile specifice din domeniile matematicii, fizicii, biologiei, chimiei,
sociologiei, psihologiei, termodinamicii, electricitãþii, hidraulicii º.a Aici,
ºtiinþa economicã îºi îmbogãþeºte ºi-ºi înnoieºte tehnicile de lucru aproape
în întregime ºi în mod rapid. De acest lucru ne putem da seama comparând
literatura economicã de astãzi cu cea din a doua jumãtate a secolului trecut.
Vom constata de exemplu, invazia matematicii ºi statisticii în ºtiinþa
economicã, cu urmãrile sale favorabile, introducând rigoarea ºtiinþificã, însã
ºi negate, întrucât, datoritã excesului de zel, ºtiinþa economicã este
adeseori golitã de conþinut, ea devenind o ºtiinþã logicã formalã, bunã doar
pentru exerciþii mintale. În afarã de metode, ºtiinþa economicã preia de la
alte discipline ºi adapteazã termeni, noþiuni, concepte, legi pentru adâncirea
cunoaºterii fenomenelor ºi proceselor economice. Totodatã, ºtiinþa
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economicã foloseºte termeni ºi noþiuni în mod metaforic pentru îmbogãþirea
imaginilor care ajutã la descrierea ºi analiza fenomenelor economice ºi la
cunoaºterea lor. Deºi toate acestea formeazã o frecvenþã mult mai mare
decât în cazul palierului precedent, ele nu produc, totuºi, rãsturnãri rapide ºi
spectaculoase în ºtiinþa economicã deºi, în timp, au o mare contribuþie la
dezvoltarea acestei ºtiinþe. Deºi ºi aici sunt create noi concepte ºi teorii,
apar noi paradigme, totuºi câmpul cercetãrii îl formeazã ºtiinþa normalã,
unde, într-o proporþie covârºitoare, se rezolvã probleme ale paradigmelor
existente, fãrã a exclude crearea noilor concepte ºi teorii ºi, prin acestea, a
noilor paradigme.
Pe cel de-al treilea palier, ºtiinþa economicã vine în contact cu
realitatea, unde teoriile sunt verificate de practicã. Aici confruntarea sau
verificarea teoriilor cu practica nu se face în mod pasiv ºi nu se poate face
întotdeauna prin observaþii directe, disparate ºi nici prin experimente
prealabile. Ele se fac prin verificãri statistice ºi istorice cu însemnate
decalaje în timp faþã de elaborarea teoriei ºi fundamentarea legilor
economice. Studiind cu atenþie realitatea pe baza datelor fi informaþiilor
elaborate în mod sistematic dupã reguli ºtiinþifice, nu numai din domeniul
economic, ci ºi din domeniile adiacente, de specialitate, putem ajunge în
situaþia de a observa în mod critic fie direct, fie indirect, diferenþele dintre
formulãrile date teoriilor, legilor ºi modelelor economice ºi realitatea
practicã. Acesta constituie un prilej favorabil ca, pe baza analizei critice a
teoriilor existente, în confruntarea lor cu datele, sã se constate inconsistenþa
unor teorii sau transformarea unor teorii ºi legi în adevãrate mituri care nu
numai cã nu au nimic cu realitatea, dar a cãror pãstrare ºi aplicare
inconºtientã provoacã omenirii mari pagube, atât în prezent cât ºi în
perspectivã. Pe acest palier se realizeazã feed-back-ul sistemului ºtiinþei
economice, ceea ce constituie un prilej favorabil de evaluare criticã a
modului de abordare ºi interpretare, de analizã criticã a teoriilor, conceptelor
ºi metodelor utilizate, de înlãturare a ceea ce este greºit ºi dãunãtor ºi de
creare sau de inventare a noi metode, concepte, teorii pe care le sugereazã
însãºi experienþa practicã, în legãturã nemijlocitã cu ºtiinþa economicã ºi în
cooperare strânsã cu contribuþia altor ºtiinþe de descoperire ºi formulare a
unor noi legi. Pe acest palier se poate descoperi gradul de adecvare, în
timp, a teoriei economice la practica economicã, se poate extinde aplicarea
unor nuclee ale unor teorii economice ºi metodologii ºi se poate extinde
ponderea pãrþii logice a teoriei economice în detrimentul celei empirice. Pe
acest palier, de obicei, cercetãtorul rezolvã probleme ale ºtiinþei normale pe
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ogorul încã fertil al paradigmei existente. Confruntarea teoriei economice cu
practica ºi evaluarea criticã a discrepanþelor dintre teorie ºi practicã
provoacã crizele în ºtiinþa economicã.Dacã pe acest palier are loc
demolarea unor concepte ºi teorii, reconstrucþia acestora pe un plan larg
are loc pe celelalte paliere.
În cadrul structurii ºtiinþei economice, ca ºi în alte ºtiinþe, elementul
fundamental îl constituie teoriile Schema, cadrul conceptual, legile
conceptele, metodele, precum ºi setul de norme ºi valori cu grad mai ridicat
de generalitate formeazã ingredientele ºtiinþei, asigurã anumite legãturi între
teorii, în cadrul sistemului, ca ºi între subsistemele componente ale teoriei.
O modificare de mari proporþii a acestora afecteazã domeniul ºtiinþei
economice, provoacã restructurãri cu caracter general de paradigme sau
chiar de doctrine, apãrând noi curente de gândire.
În ºtiinþa economicã, alãturi de zone compacte, articulate în teorii de
mare soliditate ºtiinþificã ºi de prestigiu, existã ºi unele zone sau subzone
ale cercetãrii aflate fie la un nivel teoretic scãzut, reflectate în modele
ºtiinþifice excesiv de simplificate sau idealizate, cuprinzând doar unele
trãsãturi generale ale obiectului de referinþã, fie la un nivel peteoretic,
exprimate în scheme, îngrãmãdiri de opinii, exprimãri programatice º.a
Nivelul de dezvoltare a teoriilor pune o puternicã amprentã asupra
caracteristicii dinamicii ºtiinþei. De exemplu, în zona cercetãrii ce se aflã la
nivelul preteoretic, unde nu existã create încã elementele aºa-numitei teoriinucleu, parcurgerea oricãrei etape de construcþie a teoriei constituie salturi
care duc la structurãri ºi articulãri.
În zonele cercetãrilor economice acoperite de teorii aflate la niveluri
diferite de dezvoltare, partea conceptualã este constituitã din douã mari
categorii de component): componenþi teoretici, formând teoria-nucleu,
exprimatã prin metode discursive sau matematice ºi prin legi economice
care susþin sau întãresc modelul pe linie explicativã, relevând esenþa
fenomenului, ceea ce se ascunde observaþiei directe; componenþi
neteoretici, formaþi din descrieri, ordonãri de fapte ºi noþiuni, scheme
taxonomice, opinii, exprimãri programatice, comparaþii de date, regularitãþi
stabile ce emerg din analiza unor serii de date (confundate adeseori cu legi
economice).
În dinamica teoriilor sau în procesul de modificare ºi dezvoltare a
teoriilor economice apar mai multe situaþii în ce priveºte raportul dintre
teoria-nucleu ºi componenþii neteoretici;
1. Teoria-nucleu rãmâne cu o structurã fundamentalã fixã.
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Aici programul se manifestã prin descoperirea unor noi aplicaþii ale
teoriei asupra fenomenelor economice, restrângându-se, în schimb, aria de
aplicaþie a componenþilor neteoretici.
Teoria-nucleu se extinde prin construirea potrivit expresiei lui Sneed,
a unei noi reþele a teoriei-nucleu. Aici teoria-nucleu extinsã înseamnã, în
plus faþã de situaþia precedentã, formularea ºi includerea în model a unor
noi legi specifice, metodologii ºi restricþii speciale necesare unor noi
aplicaþii, având, ca urmare, pe de o parte restrângerea ºi mai mult a ariei de
cuprindere a componenþilor neteoretici, iar pe de altã parte adâncirea
cunoaºterii. În acest caz, ca ºi în cel precedent, nu se abandoneazã teoria;
ea apare îmbogãþitã ºi dezvoltatã cu noi modele, noþiuni, concepte, principii
ºi legi care permit extinderea aplicaþiilor, interpretarea lor corespunzãtoare
ºi adâncirea cunoaºterii.
Teoria-nucleu se schimbã ºi, prin aceasta se afirmã tot mai mult noua
teorie în defavoarea celei vechi. Procesul devine ireversibil ºi se intensificã,
mai ales atunci când interesele unor grupuri ale comunitãþilor ºtiinþifice ºi ale
societãþii o cer ºi în condiþiile în care tot mai mulþi membri ai grupului
comunitãþii ºtiinþifice pãrãsesc vechea teorie, trecând la cea nouã. În felul
acesta se produce restructurarea ºtiinþei.
În legãturã cu aceasta se ridicã întrebarea dacã în domeniu! ºtiinþei
economice apar condiþii specifice care provoacã devieri de la sistemul
cunoscut al ºtiinþelor naturii, conform cãruia vechea teorie se reduce la un
caz particular al noii teorii ºi, ca atare, noua teorie are un grad mai mare de
generalizare ºi aplicare.
În ºtiinþa economicã lucrurile nu sunt aºa de tranºante sau clar
conturate ca în fizicã, de pildã. Se observã tendinþa dezvoltãrii arborescente
a teoriilor economice prin combinarea unor teorii ºi metode existente
adecvate, supravieþuirea lor simultanã cu tendinþa unei selecþii a acestora
pe termen lung prin dispute ºtiinþifice ºi conturarea lor cu practica
economicã. În opinia mea, aceastã tendinþã confirmã teoriile lui Mario
Bunge menþionate mai înainte.
Istoria restructurãrii unor teorii economice cum sunt creºterea
economicã, costurile comparative, echilibrul economic ilustreazã poate cel
mai bine procesul de dezvoltare arborescentã a teoriilor din ºtiinþele
economice.
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I. PRINCIPIILE ALEGERII UNEI ORDINI ECONOMICE
1. Sarcini pe care trebuie sã le îndeplineascã
orice ordine economicã
Existã un catalog de probleme pe care orice ordine economicã trebuie
sã le rezolve, astfel încât resursele mereu limitate sã fie folosite în mod
eficient. De fapt calitatea unei ordini economice poate fi apreciatã mãsurând
cât de eficient se utilizeazã resursele în îndeplinirea acestor sarcini.
Catalogul cuprinde, corespunzãtor sarcinilor, 4 domenii de funcþii: 1. funcþia
de conducere, 2. funcþia de producþie, 3. funcþia de limitare a puterii, 4.
funcþia de distribuire.
1.1. Funcþia de conducere descrie unde, când ºi cum se combinã ºi
se utilizeazã factorii de producþie, astfel încât mãrfurile dorite, solicitate din
partea cererii, sã fie disponibile ca ofertã. Cu cât economia este mai bine
dotatã ºi cu cât se adânceºte diviziunea muncii, creºte gradul de
specializare al cunoºtinþelor necesare în producþie – aºa numitul “know
how” tehnic ºi economic – cu atât este mai dificilã sarcina de conducere.
1.2. S-a constatat, de asemenea, cã trebuie sã producem asigurând o
utilizare corectã a forþelor de producþie, dacã dorim sã avem mãrfuri.
Modul cum se asigurã funcþionarea optimã a factorilor de producþie este
a doua sarcinã ce trebuie rezolvatã. Ea se poate realiza prin îndrumare,
constrângere sau ordin sau, respectiv, stimulare. Stimulentele pot
reprezenta motivaþii extraeconomice, cum sunt prestigiul ºi consideraþia,
lauda ºi evidenþierea sau pot sã porneascã în mod firesc de la motivaþia
economicã de a obþine venit, ceea ce constituie un impuls suficient. Toate
acestea formeazã obiect al funcþiei de conducere.
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1.3. Oamenii care coopereazã în cadrul diviziunii muncii în sfera
economicului sunt purtãtori ai unor interese personale, familiale sau
specifice unor grupuri. Ei implicã dorinþele, intenþiile, scopurile ºi înclinaþiile
acestora în propria lor acþiune ºi decizie economicã. În marea diversitate a
intereselor individuale ºi de grup, care se confruntã în economie, existã
uneori o armonie de interese, dar mult mai frecvent, variate conflicte de
interese. Asemenea conflicte de interese conduc mereu la încercarea de a
câºtiga o poziþie de mare influenþã, care-i va permite apoi deþinãtorului de
putere, indiferent dacã este vorba de o persoanã individualã sau de un
grup, sã-ºi satisfacã propriile interese, în dauna celorlalþi parteneri din
cadrul economiei.
Pentru ca interesele individuale sã poatã produce efectele pozitive, pe
care tocmai le-am schiþat, asupra rezolvãrii problemelor economice
fundamentale, fãrã ca ele sã fie legate concomitent de putere, devenind
astfel un pericol pentru ceilalþi, este necesarã o ordine exterioarã
circuitului economic, care sã împiedice dezvoltarea acestei puteri.
1.4. Funcþia de distribuire este strâns legatã de funcþia de orientare
ºi conducere, pentru cã, de regulã, odatã cu producþia ºi cu utilizarea
corespunzãtoare a activitãþii individuale, se formeazã venituri. Problema
este aceea cã veniturile ce se formeazã pot fi, ºi vor fi inegale. Dacã ºi în ce
mãsurã inegalitatea veniturilor este binevenitã sau acceptatã, ºi din ce
moment ºi în ce cazuri redistribuirea este de dorit, sunt probleme ce trebuie
lãmurite prin ordinea economicã. În literatura americanã se întâlneºte
frecvent contrapunerea dintre funcþia de distribuire, pe de o parte, ºi cea de
orientare ºi conducere, pe de altã parte, toate fiind desemnate ca sferã a
alocãrii. Astfel se poate face foarte bine o delimitare între o sferã (alocarea),
în care este vorba despre principiul economic ºi activitatea economicã
eficientã, ºi cealaltã sferã (redistribuirea), în care este vorba despre
idealurile de dreptate socialã ºi interesele generale.

2. Economia de piaþã orientatã social
ca formã a economiei de schimb
2.1. Economia de piaþã orientatã social, ca tip de ordine
economicã, nu a fost selectatã pe cale programaticã, aºa cum se face întrun experiment unde se constatã dacã a fost bunã alegerea tipului de ordine
economicã. Opþiunea pentru economia de piaþã s-a fãcut în mare mãsurã în
urma unor îndelungate cercetãri ºtiinþifice cu privire la avantajele ºi
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dezavantajele diferitelor tipuri de ordine economicã. Au existat, pe de o
parte, observaþii ºi experienþe cu forme caracterizate de o exercitare
necorespunzãtoare a guvernãrii ºi, pe de altã parte, reflexii teoretice, care
au încurajat pe pionierii din domeniul teoriei ordinii sã-ºi formuleze propriile
concepte teoretice.
Pentru a relata numeroasele experienþe nereuºite în legãturã cu
conducerea economicã, ar trebui sã scriem tomuri întregi; nu putem reda
acest lucru aici, nici mãcar sub aspectele cele mai semnificative. Gândirea
teoreticã ºi analiza în domeniul teoriei ordinii ºi a politicii ordinii pot fi însã
prezentate într-o formã extrem de simplificatã, dar care exprimã esenþa
gândirii.
2.2. În cadrul dezbaterii teoretice prima întrebare a fost întotdeauna
urmãtoarea: prin ce se deosebesc tipurile de ordine economicã?
Trebuie sã cunoaºtem deosebirile caracteristice esenþiale, pe care sã le
detaºãm de cele neesenþiale, periferice, sã diagnosticãm corect tipurile
combinate ºi sã le ordonãm. S-a constatat cã perechile naþionale cum sunt
“capitalismul opus socialismului” sau “economie planificatã opusã economiei
de piaþã” nu au fost prea utile din punctul de vedere analitic; ele mai mult
împiedicã demersul, decât sã facã luminã. Sã dãm un exemplu: noþiunea de
“economie planificatã”, rezervatã pentru tipul de ordine economicã din þãrile
est-europene ºi URSS, sugereazã cã acolo, spre deosebire de ordinea
economicã din þãrile vest-europene ºi SUA, orientatã cãtre economia de
piaþã, dominã planificarea. Nimic nu poate induce mai mult în eroare,
întrucât în economiile de piaþã se planificã la fel de mult ºi probabil mai
bine. Deosebirea nu constã în caracteristica “planificare”, ci în precizarea
care aratã cine planificã ºi cum planificã. Ideea este a estului (fostã), ca
totul în economie sã fie administrat cât mai centralizat ºi, prin urmare sã fie
ºi planificat centralizat. În sens opus, ideea vestului este de a planifica
descentralizat, lãsând în grija fiecãruia atenþia ºi intensitatea. Dacã cineva
(fie el conducãtorul unei gospodãrii individuale sau al unei întreprinderi)
elaboreazã planuri minuþioase, fãcute cu multã grijã, privind utilizarea
resurselor sale economice sau dacã planificã cu delãsare sau cu interes
minim, rãmâne la libera alegere. Întreprinderi care se aflã în faþa unor
viitoare investiþii dificile planificã ºi testeazã uneori timp de câteva luni.
Seriozitatea în elaborarea unui plan bun nu se deosebeºte, probabil, cu
nimic de cea a unei instituþii de planificare din est. Walter Encken a denumit
tipul de ordine pe care-l desemnãm în mod current ºi imprecise ca ordine
economicã “socialistã” sau de “economie planificatã”, economie cu
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conducere centralizatã, opunându-i noþiunea de economie a liberului
schimb. Este o economie a liberului schimb ca denumire, dar are loc
coordonarea milioanelor de planuri individuale în cadrul procesului de
schimb.
2.3. Sã vedem cum îndeplineºte un conducãtor dintr-o economie
centralizatã sarcinile pe care orice ordine economicã trebuie sã le resolve.
Pentru el nu este o problemã sã preia funcþia de conducere ºi distribuire.
Fiind forþa administraþiei sale (vorbind teoretic), el cunoaºte totul, dispune
de orice ºi poate orice. Nu existã o problemã de limitare a puterii sau de
echilibrare a intereselor; este o consecinþã a faptului cã el reprezintã
puterea centralã. ªi în plan politic aceastã poziþie este o urmare a faptului
cã existã o conducere a unui partid unic cu o ierarhie rigidã. Ierarhia politicã
ºi economicã coexistã, chiar se condiþioneazã reciproc. Criticii acestui tip de
ierarhie sunt de pãrere cã, dacã se doreºte o planificare centralizatã a
economiei, atunci trebuie preluat ºi sistemul ierarhiei politice. De asemenea,
mai înþelegem, cât de teribil de important este ca, conducãtorul central, sã
fie credincios poporului sãu ºi sã-ºi înlãture orice egoism, pentru ca atunci
când deþine puterea sã nu-ºi acorde privilegii, lui ºi alor sãi, la distribuirea
bunurilor. În legãturã cu aceastã problemã trebuie ca umanismul ºi
altruismul sã fie imperativul cel mai înalt la alegerea conducãtorilor. Aici se
aflã administratorul central în faþa celei mai mari dificultãþi. Cum poate el sãºi dea seama ce poate face fiecare, de vreme ce oamenii sunt atât de
diferiþi? Cum poate sã le trezeascã spiritul de acþiune?
Marx a gãsit o soluþie foarte comodã: el a contat pe solidaritatea
crescândã a lucrãtorilor, când aceºtia s-ar elibera de înstrãinarea din
capitalism ºi în fine – în imperiul libertãþii – s-ar abroga legea
restricþionãrilor.
2.4. În economia liberului schimb sarcina antrenãrii în activitate este
cea mai puþin însemnatã, pentru cã fiecare se strãduieºte, pe mãsura celor
mai bune posibilitãþi, sã-ºi realizeze planurile. În acest scop îºi foloseºte cât
mai bine posibil propria putere de muncã ºi resursele sale. Dar cum se
rezolvã problema de conducere? Nu se prãbuºeºte, oare, totul în haos când
existã milioane de planuri independente, individuale ºi descentralizate? Da!
Dar printr-o ordine a pieþei instauratã în mod conºtient, ce trebuie protejatã
împotriva forþelor perturbatoare, putem sã obþinem din haos o aprovizionare
eficientã cu mãsuri ºi o dirijare eficientã a resurselor. Mai avem nevoie de
pieþe cât mai flexibile de factori ºi mãrfuri, ca ºi de eficacitatea
mecanismului preþurilor. Problemele de productivitate ºi de conducere se
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rezolvã optim printr-o organizare descentralizatã, adicã forþa economiei
liberului schimb constã în realizarea celei mai bune alocãri a resurselor
economiei naþionale. Celelalte douã sarcini nu sunt la fel de uºor de
îndeplinit ca în economia condusã centralizatã. În primul rând sarcina de
distribuire. Venitul care se formeazã din procesul schimbului ºi din oferta
reciprocã de activitãþi între indivizi poate fi în numeroase cazuri departe de
ceea ce se imagineazã în cadrul consensului social-politic ca fiind o
distribuire a venitului dreaptã ºi umanã. Datoritã administraþiei nu se mai
ocupã nimeni de cei care nu pot obþine un venit din activitate (cu totul altfel
este în economia centralizatã, unde sarcina de distribuire îi revine centralei).
Orice economie a liberului schimb, în care alãturi de obiectivul de eficienþã
trebuie sã se mai urmãreascã ºi scopuri umaniste de echitate în distribuire,
necesitã alãturi de o ordine perfectã a pieþei ºi o ordine socialã în stare de
funcþionare. Instituþiile care pot prelua sarcina securitãþii sociale trebuie
create în mod special. Economia liberului schimb nu le produce de la sine.
În final rãmâne sarcina limitãrii puterii. Economia condusã centralizat îºi
doreºte concentrarea puterii ºi prevede decãderea economiei liberului
schimb. Cine câºtigã puterea economicã, pentru a dispune de alþii, plaseazã
schimbul cinstit în afara puterii. Monopolurile ºi cartelurile conduc la o
asemenea putere ºi trebuie împiedicate. Ele nu conduc numai la avantaje
nedrepte în distribuire, dar produc ºi ineficienþã generalã ºi reduc progresul
tuturor. Pe piaþã sunt permise ºi trebuie sã existe întreprinderi bune ºi
puternice; dar trebuie sã fie astfel încât realizãrile lor sã se obþinã la
concurenþã cu alþii. Din activitatea economicã trebuie sã rezulte venit ºi
câºtig, dar fãrã putere asupra altora. Mecanismul concurenþei în economia
liberului schimb este în acelaºi timp un mecanism al limitãrii puterii, dar
idealul politic al societãþii, cãruia i se asociazã economia liberului schimb,
solicitã ºi limitarea puterii politice: concurenþa partidelor pentru favoarea din
partea alegãtorilor ºi descentralizarea puterii politice.
2.5. Economia de piaþã orientatã social este predominant o ordine
economicã de tipul economiei liberului schimb. Cea mai mare insuficienþã în
privinþa sarcinilor economice constã în faptul cã ea pune în evidenþã, în mod
deosebit, sarcina distribuirii. În concepþia iniþialã s-au prevãzut nu numai o
redistribuire de stat, ci ºi un sistem cuprinzãtor de “securitate socialã”.
Aceasta din urmã sã nu fie neapãrat în mâna statului, ci oferit ºi administrat
prin propriile instituþii. Ideea de a lãsa diferitele sisteme sã concureze nu ar
fi prea strãinã, chiar dacã concurenþa s-a realizat numai parþial. Tot mai mult
este recunoscutã ºi solicitatã asigurarea particularã (prin stimulente de
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economisire ºi facilitãþi de impozitare), ca ºi cea aflatã în subordinea
statului.
3. Economia de piaþã orientatã social într-o tipologie a ordinii
economice
Pânã acum ne-am miºcat mai mult într-o lume a ideilor legate de
tipurile ideale de ordine economicã. Sã privim realitatea ºi sã analizãm
unele tipuri reale, de ordine economicã, menþinând, desigur, aceeaºi logicã
de bazã. Figura nr. 1 oferã o vedere de ansamblu explicitã.
Figura nr. 1
Tipul ideal II
TIPURI REALE
Economia
condusã
centralizatã

6
5
4

Economia de
piaþã dirijatã

3

2
Economia liberului
schimb
1
Tipul ideal I

economie cu conducere centralizatã în formã purã, fãrã nici o
activitate economicã particularã
economie cu conducere centralizatã în ansamblul domeniului
producþiei; schimbul de bunuri de consum este liber ºi liberalizat
economie cu conducere centralizatã având puþine sectoare cu
activitate economicã particularã în sfera comunalã
economia de piaþã cu dezvoltarea pieþei ºi producþie dirijatã
(dirijarea investiþiilor, planificare)
economie de piaþã cu dezvoltarea pieþei producþie dirijatã ºi
reglarea preþurilor
economia liberului schimb cu ordine de piaþã (intervenþie
regulatã prin orientãri, pe principiul concurenþei)
economia liberului schimb cu impozitare ºi preluare a sarcinilor
publice generale
economia liberului schimb în formã purã, fãrã nici o acþiune
economicã a puterii publice

Sporesc elementele de conducerecentralizatã creºte volumul
activitãþii de schimburi economice.
Unele observaþii sunt totuºi necesare:
(1) Sfera tipurilor reale este cuprinsã între extremele tipurilor ideale
“economia liberului schimb” ºi “economia cu conducere centralizatã”.
Se observã imediat cã tipurile ideale sunt utopice. Chiar în cea mai
puternic centralizatã economie vor exista forme similare schimbului; ºi
vor fi întotdeauna câteva resurse de care nu dispune planificatorul
central, ci o gospodãrie personalã (chiar dacã e numai o vacã, un
porc sau câteva pãsãri). La fel, este imposibilã o economie a liberului
schimb în formã purã, fãrã un stat care asigurã controlul (ar fi cea mai
curatã anarhie economicã – anarhia a fost întotdeauna numai o idee,
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ºi nu o realitate politicã). Trebuie sã ne fie clar cã ºi tipurile reale (1) ºi
(6) sunt extreme, care ar trebui sã aparã numai rareori în practicã.
(2) Ideea aflatã la baza constituirii economiei germane de piaþã este tipul
(2), ca model, iar forme ale unei economii de piaþã dirijatã nu intrã în
circulaþie decât în caturi excepþionale ºi temporare. Politicieni adepþi
ai intervenþionismului (adicã cei care susþin intervenþia dirijistã a
statului pe piaþã) au existat la noi întotdeauna, dar propunerile lor de
intervenþie au fost mereu foarte bine argumentate; ºi de suficient de
multe ori n-au reuºit sã-i convingã pe oponenþii lor liberali, apãrãtori ai
economiei de piaþã. Totuºi, cunoaºtem o serie de situaþii în care
intervenþia statului se justificã. Uneori însã am optat în mod greºit
pentru intervenþii, ceea ce s-a constatat abia mai târziu, când s-au
vãzut consecinþele. Dar n-am urmat niciodatã calea spre o economie
de piaþã dirijatã ºi nici nu am socotit-o un ideal de atins.

4. Ordinea economicã ºi ordinea proprietãþii
4.1. Privitã la nivel de stat, alegerea unei ordini de proprietate este o
decizie social-politicã, specialã; gândirea politicã ºi istoricã influenþeazã
modelele social-economice cel puþin la fel de puternic ca ºi cele economice,
uneori împingând gândirea economicã pe planul al doilea; trebuie doar sã
ne gândim la cunoscuta formulare “proprietatea este hoþie”ºi este destul de
clar. Din punctul de vedere al ordinii politice nu existã o asociere oarecare.
Într-o economie cu conducere centralizatã planificatorul central trebuie sã
fie proprietar în sensul de a avea dreptul sã dispunã de toate mijloacele de
producþie principale. Cine reuºeºte sã câºtige anumite drepturi de dispoziþie
particulare, poate sã-i deranjeze planurile. Aceasta provoacã contradicþii
economice. Invers, proprietatea particularã ºi mai ales dreptul de a dispune
de mijloacele de producþie sunt specifice economiei liberului schimb, pentru
cã altfel un întreprinzãtor nu poate planifica pe propria rãspundere ºi cu un
risc propriu ºi nici nu poate decide.
4.2. Cu ajutorul figurii nr. 2 doresc sã arãt care sunt combinaþiile între
ordinea economicã ºi ordinea de proprietate ce implicã contradicþii, precum
ºi combinaþiile ce se dovedesc armonioase.
Observaþi cã sunt posibile anumite compromisuri, în care pot sã
aparã, în combinaþie, proprietatea particularã ºi proprietatea colectivã
asupra bunurilor. Figura nr. 2 indicã încã foarte clar cã o economie de piaþã
creatã consecvent necesitã o ordine a proprietãþii cu o predominanþã a
proprietãþii particulare.
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Figura nr. 2
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II. O ECONOMIE DE PIAÞÃ CU O ORDINE
CONCURENÞIALÃ ªI O ORDINE SOCIALÃ
1. Ordinea economicã
1.1. Modul de planificare a producþiei ºi consumului de bunuri
persoanele este descentralizat în economia Germaniei. Bugetele particulare
urmãresc susþinerea traiului ºi modelarea acestuia ºi se planificã pe baza
cunoºtinþelor pe care le deþin sau le obþin în procesul schimbului de piaþã.
Bugetele colective îºi obþin veniturile din perimetrul posesorilor respectivelor
bugete particulare prin contribuþiile membrilor, care se alãturã asociaþiilor.
Aceºti membri trãiesc fãcând cheltuieli din alte surse, urmãresc obiective
variate pentru a cãror realizare au nevoie de bunuri, ce trebuie obþinute ºi
utilizate conform unor dispoziþii de plan. Asemenea bugete colective nu au
numai diferitele comunitãþi religioase, ci ºi cele 17 sindicate reunite în
Uniunea sindicalã germanã, precum ºi alte sindicate, la care se adaugã cele
382 uniuni membre ale Confederaþiei patronilor germani, cele 304 uniuni
membre ale Uniunii þãranilor germani etc.
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1.2. Constituþia Germaniei garanteazã proprietatea particularã. Art. 14
enunþã: “Se garanteazã proprietatea ºi dreptul de moºtenire”; se mai spune
“Proprietatea creeazã obligaþii. Întrebuinþarea ei trebuie sã serveascã în
acelaºi timp bunãstãrii generale”.
1.3. Ordinea economicã este astfel conceputã, încât sã funcþioneze
formarea liberã a preþurilor. Nu existã restricþii din partea statului în legãturã
cu preþurile, decât în cazuri de excepþie.
Pentru a preîntâmpina efectele negative ale concurenþei ºi pentru a
mijloci ºi stimula concurenþa în domeniul productivitãþii, în Germania au fost
date o serie de legi. Între acestea se numãrã Legea împotriva concurenþei
neloiale, Legea rabatului etc. Legea împotriva concurenþei neloiale prezintã
o clauzã generalã: “Cel care, în scopul concurenþei, face afaceri care
contravin bunei cuviinþe, poate fi tras la rãspunderea pentru neglijenþa ºi
daune produse”.
1.4. Ordinea financiarã este de o importanþã primordialã pentru
funcþionarea corectã a unei economii de schimb. Perturbaþiile în domeniul
finanþãrii sunt mult mai sensibile în economiile de piaþã decât în economiile
cu conducere centralizatã. În Germania actuala ordine monetarã a fost
creatã cu ajutorul unei bãnci de emisie puternicã ºi independentã,
apãrãtoare a valorii monetare din 1957. Modul în care are loc procesul de
impozitare nu poate fi explicat în cuvinte puþine. Scopul este însã clar:
finanþarea trebuie astfel condusã, încât în plan intern sã nu aparã nici
inflaþie, nici deflaþie, iar în plan extern sã nu ameninþe nici cu inflaþie
importantã ºi nici cu ºomaj de import.
1.5. În orice ordine economicã trebuie sã existe o reprezentare clarã a
formei de drept în virtutea cãreia un întreprinzãtor poate deveni activ în
domeniul economic. Posibilitãþile de alegere sunt mari ºi corespund
diverselor necesitãþi, mai precis, ordinea de drept a Germaniei pune la
dispoziþie pentru forma de drept a întreprinderilor mai multe structuri
formale, dintre care se alege una la constituirea întreprinderii. Pe lângã
întreprinderile personale, conduse personal de un singur întreprinzãtor,
existã diferite tipuri de societãþi personale, societãþi publice comerciale,
societãþi cu comanditã, ca ºi societãþi cu capital (societãþi cu rãspundere
limitatã), societãþi pe acþiuni. De asemenea, mai existã forme de drept a
cãror utilizare se limiteazã la anumite domenii economice, cum sunt
cooperativa, asociaþia de asigurãri bazatã pe reciprocitate, ca ºi corporaþiile
ºi instituþiile dreptului public.

440

2. Ordinea socialã
Privind sistematic ar trebui sã urmeze o analizã similarã a ordinii
sociale ce însoþeºte ordinea economicã. Ar trebui tratatã cel puþin problema
protecþiei angajaþilor ºi a protecþiei sociale.

III. ROLUL STATULUI ÎN ECONOMIA DE PIAÞÃ
1. Un stat minimal?
La dezbaterile teoretice privind ordinea economicã am arãtat cã o
economie a liberului schimb ar trebui sã fie mai degrabã o excepþie. Chiar ºi
reprezentanþi vehemenþi a orientãrii extreme a întregii economii cãtre o
economie de piaþã nu mai ignorã astãzi faptul cã statul modern trebuie sã
fie mai mult decât o autoritate protectoare a concurenþei. Aceastã ficþiune
denumitã “paznic de noapte” nu se mai potriveºte realitãþii.Sã vedem ce
probleme suplimentare ridicã societatea ºi cum se formeazã astfel funcþiile
statului.

2. Funcþiile moderne ale statului
Desigur cã statul are multe sarcini de îndeplinit ºi într-o economie de
piaþã, care îi conferã legitimitate. Aceste sarcini se pot reduce la 3 funcþii:
(1) funcþia de alocare; (2) funcþia de distribuire ºi (3) funcþia de stabilizare.
2.1. Funcþia de alocare este de fapt identicã cu funcþia de conducere
ºi de producþie; pe care le preia în mod normal mecanismul pieþei. Existã
însã bunuri ºi servicii pentru care piaþa nu asigurã alocarea. Ca sã nu aparã
goluri, trebuie sã intervinã statul. În raport cu bunurile particulare ale pieþei
vorbim despre bunuri publice ale statului, ca de exemplu: organizarea
reprezentanþelor unei naþiuni (ambasade, consulate, reprezentanþe
comerciale ºi institute de culturã), mãsuri de securitate internã ºi externã
(apãrare, justiþie, poliþie), pregãtirea infrastructurii de transport ºi apãrare a
mediului, susþinerea lãcaºurilor de culturã ºi a domeniului sãnãtãþii ºi multe
altele.
La funcþia de alocare se include ºi intervenþia pe pieþe, dacã acestea
nu pot funcþiona perfect din motive evidente ºi uºor de identificat. Teoretic
este clar, dar în practicã existã destule discuþii între economiºti, dacã
intervenþia este într-adevãr justificatã sau nu reprezintã doar o extremã a
puterii statului.
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2.2. Funcþia de distribuire este descrisã sumar, întrucât este suficient
de cunoscutã. Este în general recunoscut cã statul (sau reprezentantul sãu)
trebuie sã preia sarcina de a avea grijã de cei nou veniþi pe piaþã în scopul
obþinerii de venit. Aceasta este sarcina de redistribuire unanim recunoscutã.
Problema este ce parte din venit trebuie redistribuitã.
2.3. Dacã la cele douã funcþii precedente ale statului nu s-au ridicat
probleme de principiu, ci doar cele legate de mãsura intervenþiei statului, în
cazul celei de-a treia funcþii întrebarea este dacã statul ar trebui sã fie activ
sau nu. Iniþial (acum 20-30 de ani) economiºtii erau foarte convinºi cã statul
trebuie sã asigure stabilitatea de ansamblu a economiei. Astãzi, unii
economiºti susþin cã economiile de piaþã au tendinþã cãtre instabilitate, iar
alþii se îndoiesc de capacitatea statului de a putea face ceva împotriva
instabilitãþii. Pentru a prezenta controversele dintre economiºti ar fi necesar
un referat special. Totuºi sã exprim rezultatul controverselor, aºa cum îl vãd
eu: domeniul de acþiune al statului este redus.

3. Statul cu orientare socialã
În general, cu cât funcþiile statului sunt mai multe ºi cu cât mai mulþi
bani trebuie cheltuiþi pentru acestea, cu atât partea statului într-o economie
de piaþã este mai mare. Se mai poate adãuga cã, cu cât statului i se atribuie
mai multe funcþii de redistribuire, cu atât mai mare este partea statului. Se
vorbeºte, de regulã, despre statul cu orientare socialã, atunci când cea mai
importantã funcþie a statului a devenit cea de redistribuire. Germania este
un strat cu orientare socialã? Nu ºtim prea bine. Serviciile sociale în þara
noastrã sunt foarte mari: dacã analizãm bugetul statului, atunci vedem cã
totalul cheltuielilor pentru alocare sunt mai mari decât cele pentru
redistribuire. În Suedia relaþia este inversã. De aceea Suedia este deseori
consideratã prototip al statului cu orientare socialã. În Germania nu ne prea
ocupãm de redistribuirea prin bugetele publice, ci prin agenþii asigurãrilor
sociale (asigurarea rentei, asigurarea sãnãtãþii, ajutorul de ºomaj etc.).
Astfel se include o parte din activitatea socialã în aceste sisteme de
asigurare. Concomitent, aceste asigurãri elibereazã statul de sarcina
redistribuirii, iar statul la rândul sãu le susþine financiar. Trebuie sã spun cã
pe ansamblu nu suntem în urma Suediei în ce priveºte serviciile sociale.
Principiul nostru este însã de a aºeza înaintea ajutorului general din partea
statului autoasigurarea în cadrul colectivelor asigurãrii sociale.
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4. Participaþia realã ºi optimã a statului
4.1. Partea statului la produsul naþional brut o numim cotã de
participaþie. Înþelegem prin “participaþia statului” totalitatea cheltuielilor din
bugetul federal, din cele ale landurilor ºi ale comunelor (Cs + vt), care au
reprezentat o pondere de 30,95% din produsul naþional brut în anul 1989. În
acelaºi an ponderea cheltuielilor pentru asigurãri sociale în produsul
naþional brut a fost de 17,70%. Dacã considerãm cã asigurarea socialã este
o prelungire a braþului statului, atunci adãugãm ºi aceste cheltuieli la cele
ale statului, iar participaþia statului la produsul naþional brut devine 46,45%.
Tabelul nr. 1
Indicatori
Produsul naþional brut
Participaþia statului (Pstat)
Participaþia asigurãrilor sociale (PAS)
Pstat + PAS

1985
100,00
32,76
18,53
49,19

1989
100,00
30,95
17,70
46,45

Dupã cum rezultã din tabelul nr. 1, aceste cifre prezintã o anumitã
variaþie pentru cã a oscilat produsul naþional brut, pe de o parte, iar pe de
altã parte, activitatea statului creºte uneori, alteori se reduce. În medie se
folosesc însã circa 45-50% din produsul naþional total pentru probleme care
sunt total sau parþial ale statului. Deci ºi economia noastrã de piaþã este
puternic influenþatã de stat. Dacã am lua în considerare numai bugetele
publice, ca ºi când asigurãrile sociale ar face parte din sfera particularã,
atunci participaþia statului reprezintã, cu foarte mici variaþii, o treime din
produsul naþional brut.
4.2. Este greu de spus dacã participaþia realã a statului coincide cu
preferinþele cetãþenilor pentru bunuri publice.
Asupra bunurilor particulare de pe piaþã cetãþenii exercitã o influenþã
prin cerere; ei îºi manifestã dorinþele, iar ofertanþii trebuie sã reacþioneze la
preferinþele lor, dacã doresc sã se menþinã cu succes pe piaþã. Faþã de
bunurile publice cetãþenii nu-ºi pot exprima preferinþele decât indirect, dar ºi
le pot exprima prin alegerea partidului care prezintã cel mai bun program
privind bunurile publice. Astfel ºi politicienii, dacã doresc sã aibã succes,
trebuie sã se orienteze în funcþie de dorinþele alegãtorilor. La dorinþele
alegãtorilor se adaugã, fãrã îndoialã, ºi necesitatea de a stabili ce tipuri de
bunuri publice ar trebui consolidate sau reduse ºi cum ar trebui sã fie pe
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ansamblu raportul dintre bunurile publice ºi cele particulare. Astfel, vedem
cã într-o ordine a economiei de piaþã nivelul participaþiei statului atins la un
moment dat nu este o mãrime fixã, ci variabilã; ºi alegãtorii pot oblige statul
sã-ºi reducã din nou cota-parte, dacã ei încep sã aprecieze mai mult
bunurile particulare în raport cu cele publice. În societãþile occidentale
pluripartite (sau cel puþin bipartide) conduse democratic se poate observa
bine acest fenomen. Existã, deci, un buget optimal, dar pe acesta nu-l
stabileºte statul însuºi, ci cetãþenii în calitate de alegãtori.
În afara sferei bunurilor particulare, procesele de adaptare se produc
cu o anumitã inerþie; întrucât birocraþia, care administreazã oferta bunurilor
publice, reacþioneazã mult mai greoi decât întreprinzãtorul de pe piaþã. Nu
pot ascunde aceastã deficienþã.

IV. INSTRUMENTE DE CONDUCERE ÎNTR-O ORDINE
ECONOMICÃ DE PIAÞÃ
1. Autoconducerea – instrument de bazã
Societatea care a ales piaþa ca organism de coordonare a cererii ºi
ofertei de mãrfuri este eliberatã în aceastã privinþã sub aspect politic ºi
economic, pentru cã în numele colectivitãþii se pregãteºte, se planificã ºi se
acþioneazã mult mai puþin în mod colectiv. Cel mai mult se lasã pe seama
fiecãruia. În orice caz fiecare trebuie sã planifice ºi sã acþioneze pentru sine
însuºi ºi are nevoie în acest scop de date generale credibile. De regulã,
individual poate sã participle cu atât mai bine la procesele pieþei, cu cât el
se poate baza mai mult pe stabilitatea acestei organizãri. Cel care doreºte
sã participle cu succes, trebuie sã respecte regulile (ºi aici este valabil, ca ºi
în cazul tuturor jocurilor serioase din lume, faptul cã trebuie sã stãpâneºti
regulile). Dar ºi invers, el poate sã cearã ca regulile sã fie într-o oarecare
mãsurã stabilizate ºi sã fie respectate de toatã lumea.
Întrucât regulile se constituie pe baza afacerilor loiale, toate formele
de ameninþare, forþare, înºelãciune sau inducere în eroare perturbã piaþa ºi
sunt împotriva ordinii. Pe acestea trebuie sã le respecte ºi atotputernicul
stat, atunci când intrã pe piaþã.
Repetãm: prin alegerea autoconducerii pe pieþe, o societate se poate
elibera din punct de vedere politic în planul colectiv, pentru cã multe pot fi
lãsate pe mâna indivizilor. Totuºi trebuie sã vegheze ca acest mechanism al
autoconducerii sã poatã funcþiona normal ºi sã nu fie afectat de forþe
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contradictorii interne sau externe în procesul sãu de desfãºurare. Aceastã
recunoaºtere pare sã fie de la sine înþeleasã. Totuºi, ea are douã
consecinþe care nu sunt întotdeauna de la sine înþelese, de aceea doresc sã
le subliniez în mod deosebit.
• Hotãrârea de introducere a regulilor economiei de piaþã ca ordine
economicã într-o þarã va avea mai degrabã caracterul unei statorniciri pe
termen lung. Trebuie sã subliniem cã se obþin prea puþine rezultate dacã se
face o probã de o jumãtate de an cu piaþa ºi dupã aceea se renunþã din
nou. Participanþii nu pot stãpâni regulile atât de repede ºi probabil cã nu au
nici interesul sã le înveþe, dacã este vorba numai despre un experiment pe
termen limitat. Politica ordinii este mai degrabã o politicã pe termen lung;
am denumit-o odatã politicã “liniºtitã”. În cel mai bun caz nici nu trebuie sã
discutãm despre ea, pentru cã totul decurge fãrã zgomot ºi fãrã a atrage
atenþia, în mod optimal, în cadrul milioanelor de activitãþi individuale zilnice.
ªi totuºi, bunãstarea noastrã creºte zilnic. Dacã e aºa, atunci liniºtea în
politicã este justificatã. Ceea ce funcþioneazã bine trebuie lãsat sã meargã
de la sine.
• Dar dacã în domeniul pieþei ceva nu este în regulã sau dacã s-ar
dori, din alte motive, o intervenþie pe piaþã, atunci intervenþiile trebuie astfel
concepute încât sã întãreascã forþele pieþei sau sã le perturbe cât mai puþin.
În planul politicii economic ear fi înþelept dacã intervenþiile s-ar realiza în
armonie cu piaþa. În þara noastrã se urmãreºte parþial acest ideal.
Avem astfel, de exemplu, o ordine a angajamentelor, care impune
statului sã se comporte pe piaþã astfel încât, în calitate de cumpãrãtor, sã
nu-ºi serveascã propria putere economicã (pe care ar avea-o prin cererea
sa mare), ci sã se menþinã în cadrul concurenþei.
O reprezentare a politicienilor economiºti liberali a fost întotdeauna
aceea cã statul trebuie sã intervinã pe piaþã numai prin aºa-numitele
mijloace specifice pieþei. De regulã, încercãm sã facem politica economicã
necesarã pe termen scurt cu ajutorul mãsurilor specifice pieþei.
Cetãþenii doresc, de fapt, o ofertã bunã din partea statului, dar
considerã deseori cã plata impozitelor necesare aferente este o povarã
incomodã. O teorie modernã privind impozitarea ne aratã cum sã menþinem
sacrificial generat de impozitare la nivelul cel mai scãzut posibil.
Într-un cuvând, toate presupun ca alocarea în cadrul unei economii de
piaþã în stare de funcþionare sã fie perturbatã cât mai puþin posibil.
Instrumentele potrivite ale politicii proceselor sunt descries pe scurt în
continuare.
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2. Politica proceselor – instrument auxiliar
2.1. Fãrã îndoialã, instrumental cel mai important de conducere a
proceselor economice este politica monetarã. Pe de o parte, fãrã bani,
economia modernã de schimb, cu o puternicã diviziune a muncii, nu poate
sã funcþioneze, iar pe de altã parte, banii trebuie sã serveascã economia de
schimb într-un mod total neutru. Aceasta sunã banal-politica monetarã în
practicã nu este însã deloc uºoarã. Chiar Germania este o þarã care a avut
o experienþã deosebit de nefavorabilã în politica monetarã. Astfel am avut
poate cea mai puternicã inflaþie din lume în perioada 1921-1923, ca ºi
inflaþia distrugãtoare a naþional-socialiºtilor de dupã anul 1940 – ambele cu
dezechilibrare a monedei. Este de înþeles ca, pe fundalul unor asemenea
experienþe, dupã rãzboi sã alegem nu numai o formã economicã de un fel
deosebit, ci ºi o reformã monetarã, într-un asemenea mod, încât sã fie total
independentã de politica guvernului. Astfel, nici grupurile de interese foarte
puternice (ca sindicatele sau asociaþiile patronilor), nici personalitãþi politice
conducãtoare nu pot – nici chiar prin exprimarea publicã a unei pãreri – sã
influenþeze politica monetarã a bãncii de emisiune. Obiectivul sãu principal
este apãrarea monedei ºi a stabilitãþii monetare. Asemenea bãnci de
emisiune independente existã în SUA, Elveþia ºi Olanda, în orice caz
independenþa este o facilitare pentru o bunã politicã monetarã ºi nu
neapãrat o condiþie iniþialã obligatorie.
2.2. Politica financiarã se poate menþine, ca ºi politica monetarã, pe o
poziþie de neutralitate în alocare. De asemenea, ea este utilã pentru politica
de stabilizare. Politica financiarã poate sã serveascã însã în mai multe
moduri decât politica monetarã la îndeplinirea unor scopuri internaþionaliste.
Prin politica financiarã se poate duce, de exemplu, politica privind materiile
prime în plan regional sau sectorial, politica agrarã sau politica comerþului
exterior, se poate sprijini politica familiei, politica pregãtirii forþei de muncã –
pe scurt, fantezia politicã nu are graniþe. Dar, dacã nu stabilim nici o limitã,
atunci ajungem la statul internaþionalist, duºman al pieþei. Acesta este
motivul pentru care formele economiei de piaþã necesitã o politicã financiarã
conformã pieþei. Se dã un exemplu: subvenþiile sunt un instrument tipic al
politicii financiare. ªi acestea sunt folosite în sprijinul politicii economice
sectoriale sau regionale. Se mai pot folosi pentru a stimula anumite
întreprinderi bine precizate. Subvenþiile sunt, în orice caz, mult mai uºor de
suportat de cãtre piaþã decât o dirijare a producþiei prin ordine ºi dictate,
întrucât subvenþiile lasã intact mecanismul pieþei. Ele modificã însã
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raporturile preþurilor, iar mãrfurile subvenþionate par mai ieftine decât în
realitate. Acest fapt are consecinþe pentru cererea ºi oferta lor. În final
existã întotdeauna pierderi de bunãstare pentru societate. Economiºtii
adepþi ai economiei de piaþã nu pot accepta subvenþiile decât atunci când se
folosesc temporar ºi când aceasta determinã apariþia unor procese ce fac
posibilã renunþarea la ele. Astfel se pot accepta subvenþii la materii prime,
dar se resping subvenþiile pentru consum.

V. NECESARUL ªI SURSELE DE RISC
În final sã facem încã o datã comparaþie între economiile de piaþã de
tipul economiei liberului schimb ºi alte ordini economice, pentru a pune în
evidenþã trãsãturi caracteristice esenþiale ale economiei de piaþã. Sã
analizãm încã o datã funcþia de conducere în economie ºi cum poate fi ea
îndeplinitã. Pentru a elabora un plan bun, care reprezintã premisele de
realizare a unei producþii bune, un conducãtor dintr-o economie condusã
centralizat trebuie sã cunoascã practic toate informaþiile disponibile cu
privire la situaþia capacitãþilor de producþie, a progresului tehnic potenþial,
dar ºi despre dinamica cererii. De aceea, în economiile centralizate existã
un numãr mare de puncte de colectare a informaþiilor, tot mai numeroase ºi
de ranguri tot mai înalte, pânã la nivelul miniºtrilor industriei. Fãrã o
birocraþie ºi o ierarhie a planificãrii care sã supervizeze, nu se obþine un
plan central bun. Costurile informaþionale sunt enorme. Ansamblul datelor
economice trebuie transmis unui destinatar. Spunem cã sistemul este
orientat cãtre un destinatar ºi necesitã o perfecþiune informaþionalã absolutã
ºi cuprinzãtoare. Dimpotrivã, pieþele îºi trimit informaþiile gratuit în fiecare
moment, cãtre toþi cei care au nevoie de ele sau doresc sã le utilizeze. Însã
fiecare participant la piaþã prelucreazã pe loc exact atâta informaþie, câtã
are nevoie: poate numai una dintr-un milion de informaþii transmise; astfel
costul informaþiei rãmâne scãzut, iar fiecare decide conform propriului
interes. Piaþa este un sistem orientat cãtre sursa de transmitere. Se
transmite permanent, iar cuplarea se face atunci când intereseazã
informaþiile din care se preia atât cât este necesar. ªi totuºi, se realizeazã,
mereu astfel, funcþia de conducere pentru întreaga economie naþionalã.
Sã analizãm încã o datã, prin comparaþie, funcþia de producþie.
Planificatorul central trebuie sã fie sigur cã în toate poziþiile de producþie ºi
de conducere sunt persoane deosebite ºi dispuse sã contribuie cu toate
forþele la ridicarea bunãstãrii generale, lãsând la o parte propria bunãstare.
Avem nevoie peste tot de oameni buni, care detestã gândul de a înºela
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statul pentru avantaje personale. În economia de piaþã ne descurcãm însã
ºi fãrã aceºti oameni buni. Nu e dãunãtor dacã un întreprinzãtor este egoist.
Dacã egoismul lui duce la o mai mare hãrnicie în producþie, atunci, prin
procesul concurenþei, este spre binele tuturor. Condiþiile generale pentru
procesele de piaþã trebuie create astfel, încât sã nu împiedice eforturile
producãtorilor potenþiali, ca prin înnoiri sã reducã costurile sau sã producã
mãrfuri mai bune. Stimulentul este avansul faþã de cei care rãmân în urmã.
Rãmâne o trãsãturã primordialã libertatea formãrii preþurilor. Aceasta
înseamnã: trebuie acþionat mereu, astfel încât cumpãrãtorul sã accepte
oferta de preþ numai atunci când aceasta este în propriul avantaj. Având
asemenea premise, pieþele sunt instituþiile cele mai apolitice într-un echilibru
de interese dintre producãtori ºi consumatori, care s-au putut grupa ºi
dezvolta în societãþi.
Singurul risc la care este supusã economia de piaþã este formarea
puterii: puterea economicã prin monopoluri ºi concerne ºi puterea politicã,
care nu recunoaºte valoarea pieþei sau care urmãreºte propriile interese ºi
împiedicã concurenþa în avantajul sãu. Protecþia celor slabi în societate se
poate asigura, într-o economie de piaþã, dacã ea se constituie într-o
economie de piaþã cu orientare socialã. Dar faþã de cei puternici din
societate ea însãºi este lipsitã de protecþie – este important sã nu uitãm
acest lucru.

SECURITATEA SOCIALÃ ÎN GERMANIA.
PRINCIPII DE CONSTITUIRE, FINANÞARE,
STADIUL DISCUÞIEI PRIVIND REFORMA
prof. dr. Klaus MACKSCHELDT, Universitatea din Köln

I. Originea ºi obiectivele securitãþii sociale.
Ideea de “economie de piaþã orientatã social”
Formele securitãþii sociale existente astãzi în Germania sunt realizãri
care ancoreazã orice societate care dovedeºte nu numai eficienþã din
punct de vedere economic, ci care se vrea ºi orientatã social-uman.
Fãurirea unei asemenea securitãþi sociale se poate motiva cu mai multe
argumente. De exemplu, ideea filozofiei de stat, potrivit cãreia un individ
este dispus la încheierea unui contract social într-o societate de înalte
performanþe numai atunci când la rându-i aceastã societate conferã
suficientã protecþie ºi celor care pot (nu pot) da societãþii decât puþin sau
nimic. În al doilea rând, s-ar putea spune, într-un mod mai degrabã
pragmatic, cã fãurirea sistemului de securitate socialã în þara noastrã îºi are
originea în dorinþa de redistribuire socialã. Prin institutele sale specifice, prin
securitatea socialã, se realizeazã – într-o mãsurã considerabilã –
redistribuirea veniturilor. ªi, într-adevãr, o bunã parte din statul nostru social
se regãseºte prin instituþiile securitãþii sociale. În cadrul analizei noastre
privind sistemul securitãþii sociale vom face deosebirea între bugetul de stat
ºi bugetul securitãþii (sociale). Principalul motiv pentru existenþa securitãþii
sociale în þara noastrã este însã, fãrã îndoialã, un al treilea: ideea de ordine
politicã în economia de piaþã orientatã social. Esenþa acestei noþiuni este
bine redatã de cuvintele lui Paul Hensel: “Într-o societate liberã, oamenii
trebuie sã acþioneze liber pentru a-ºi structura în mod independent viaþa.
Dreptul la libertate economicã elibereazã energii noi, interstatal folositoare
dezvoltãrii economice. În manifestarea liberã a intereselor individuale existã
însã ºi o tendinþã spre antisocial, care poate deveni periculoasã pentru
existenþa unei societãþi libere; manifestarea ei poate fi diminuatã ºi frânatã
prin ordinea economicã”.
Economia de piaþã necesitã o ordine a pieþei ºi o ordine sociale.
Prezenþa ambelor a condus la ideea de economie de piaþã orientatã social.
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Este important chiar de la început sã se facã precizarea cã, în Germania
aceastã idee are o tradiþie în câmp spiritual. Particularitatea ideii specifice
de ordine în “economia de paþã orientatã social” constã, contrar pãrerii
vehiculate în cadrul naþiunii, în faptul cã bazele ei nu s-au nãscut din
programele partidelor, ci ca rezultat al unor eforturi susþinute, de-a lungul
anilor, pe tãrâm ºtiinþific. În acest context putem cita studiile lui Ludwig
Erhard, Walter Eucken, Wilhelm Pöpke, Alexander Rüstow ºi Alfred MüllerArmack. Dupã constituirea RFG sistemul securitãþii sociale a fost treptat
restructurat. Renunþ la prezentarea istoricã ºi mã voi axa pe prezentarea
situaþiei actuale.

II. Principalele trãsãturi ale securitãþii sociale.
Am încercat sã reliefez câteva trãsãturi ale sistemului nostru de
securitate socialã.
1) El este un sistem care are ca obiectiv politic oferirea unei
multitudini de servicii sociale în diferite domenii.
În tabelul nr. 1 prezentãm sfera de cuprindere ºi volumul prestaþiilor
de securitate socialã.
Tabelul nr. 1
Prestaþii de securitate socialã, dupã funcþia lor

Bugetul securitãþii
sociale
Cãsnicie ºi familie
Copii, tineri
Divorþuri
Maternitate
Sãnãtate
Prevenire
Boalã
Accidente de muncã, boli profesionale
Invaliditate
Ocuparea

- milioane DM 1990

1984

1988

1989

558.226
70.942
37.274
30.197
3.471
183.005
10.133
129.843

662.071
85.542
51.465
30.569
3.508
222.489
13.634
160.692

678.465
89.193
53.656
31.919
3.618
223.102
15.410
157.820

703.058
90.202
56.441
30.008
3.753
232.797
16.055
164.272

13.472
29.556
44.185

15.540
32.624
55.812

15.713
34.159
55.413

16.248
36.222
59.264
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Formarea
profesionalã
Mobilitate
ªomaj
Bãtrâni ºi urmaºi
Bãtrâni
Urmaºi
Alte funcþii
Consecinþe ale unor
evenimente politice
Locuinþe
Economisire –
acumulãri
Ajutoare de viaþã
generale

1984

1988

1989

1990

8.413
5.414
30.358
219.995
208.509
11.446
40.180

11.846
8.665
35.301
261.688
249.042
12.646
36.530

11.704
9.361
34.348
272.722
260.683
12.039
38.035

13.449
12.510
33.305
284.168
271.680
12.489
36.626

6.533
11.471

4.474
12.517

4.489
11.996

4.645
12.758

17.996

16.757

17.638

16.130

4.180

2.818

3.913

3.093

Pondere în fondul social brut

Bugetul securitãþii sociale
Cãsnicie ºi familie
Copii, tineri
Divorþuri
Maternitate
Sãnãtate
Prevenire
Boalã
Accidente de muncã, boli
profesionale
Invaliditate
Ocuparea
Formarea profesionalã
Mobilitate
ªomaj
Bãtrâni ºi urmaºi
Bãtrâni

1984
31,54
4,01
2,11
1,71
0,20
10,34
0,57
7,34

1988
31,20
4,03
2,45
1,44
0,17
10,49
0,64
7,57

1989
30,02
3,95
2,37
1,41
0,16
9,87
0,68
6,98

-%1990
29,40
3,77
2,36
1,25
0,16
9,73
0,67
6,87

0,76
1,67
2,50
0,48
0,31
1,72
12,43
11,78

0,73
1,54
2,63
0,56
0,41
1,66
12,33
11,74

0,70
1,51
2,45
0,52
0,41
1,52
12,07
11,53

0,68
1,51
2,48
0,56
0,52
1,39
11,88
11,36
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Urmaºi
Alte funcþii
Consecinþe ale unor
evenimente politice
Locuinþe
Economisire – acumulãri
Ajutoare de viaþã generale

1984
0,65
2,27

1988
0,60
1,72

1989
0,53
1,68

1990
0,52
1,53

0,37
0,65
1,02
0,24

0,21
0,59
0,79
0,13

0,20
0,53
0,78
0,17

0,19
0,53
0,67
0,13

Ponderea principalã în bugetul de acþiuni sociale o deþin domeniile
“sãnãtate” ºi “bãtrâni ºi urmaºi”. Mai elocvente decât valorile absolute sunt
comparaþiile între ponderile serviciilor sociale ºi produsul social brut. În
1990, bugetul securitãþii sociale reprezenta 29,4%. Pe primul loc se afla
protecþia bãtrânilor cu 11,88%, pe locul II cu 9,73% ocrotirea sãnãtãþii, iar
pe locul III serviciile privind familia ºi cãsnicia.
Pentru a ne forma o imagine mai bunã asupra celorlalte prestãri din
bugetul securitãþii sociale, prezentãm în tabelul nr. 2 urmãtoarele ponderi:
Tabelul nr. 2
Bugetul securitãþii sociale, pe funcþii

Cãsnicie ºi familie
Sãnãtate
Ocuparea
Bãtrâni ºi urmaºi
Consecinþe ale unor evenimente politice
Locuinþe
Economisire – acumulãri
Ajutoare de viaþã, generale

1984
12,7
32,8
7,9
39,4
1,2
2,1
3,2
0,7

1988
12,9
33,6
8,4
39,5
0,7
1,9
2,5
0,4

- pondere, în % 1989
1990
13,1
12,8
32,9
33,1
8,2
8,4
40,2
40,4
0,7
0,7
1,8
1,8
2,6
2,3
0,6
0,4

Din acest tabel se poate constata ponderea fiecãrei categorii de
prestaþii în bugetul total al securitãþii sociale. Se vede foarte clar cã mai mult
de 2/3 din volumul tuturor prestaþiilor este alocat pentru sãnãtate ºi protecþia
socialã a bãtrânilor. O micã parte (3,6% în 1980 ºi 2,3% în 1990), deci în
scãdere o reprezintã acumulãrile care au menirea sã sprijine independenþa
persoanelor ºi nerecurgerea la serviciile sociale.
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La instituþiile prin care se asigurã diferitele servicii sociale ºi la
mijloacele de finanþare mã voi referi ulterior.
2) Sistemul analizat are o veche tradiþie. Unele ramuri existã de mai
bine de 100 de ani. Pentru mulþi cetãþeni ºi politicieni din þara noastrã,
aceastã tradiþie este valoroasã, reforma trebuind sã opereze numai
corecturi de sistem. Modificarea radicalã a fiecãrui sistem în parte este, de
aceea, contestatã. Alþii scot în evidenþã neputinþa sistemelor de a rezolva
problemele viitorului ºi propun mãsuri radicale de transformare a acestora.
Discuþia devine foarte aprigã când problema se localizeazã la protecþia
bãtrânilor. Existã pãrerea unanim acceptatã cã, în viitor, sistemul protecþiei
sociale a bãtrânilor va fi confruntat cu probleme deosebite care fac
necesarã o adecvare a mãsurilor de reformã acestor noi condiþii. Cauza
acestor evoluþii rezidã în evoluþia demograficã a Germaniei, respectiv în
modificarea structurii pe vârste a populaþiei. Se discutã tot mai mult de
agravarea a pensiilor, ceea ce ar impune o modificare a actualei practici. Se
poate constata cã, deºi sistemul este vechi ºi considerat valoros, el nu este
scutit de critici acerbe.
3) Nu este suficientã numai descrierea sistemului, al securitãþii sociale
sau numai precizarea unor direcþii de dezvoltare. Pentru o caracterizare
completã este necesar sã menþionãm cã securitatea socialã este un
element important în configuraþia ordinii politice a economiei de piaþã
orientatã social. Aºa cum în economia de piaþã trebuie sã domine efortul
individual, într-o accepþiune largã, în sistemul social se cere o completare a
pieþei cu asigurãri colective pentru fiecare individ. Caracteristic este faptul
cã, statul se implicã (în primul rând pe plan financiar) la perfecþionarea
sistemului. Pe de altã parte însã, unele elemente ale securitãþii sociale nu
sunt disponibile pentru toþi.
Experienþa aratã cã, nu tuturor categoriilor de servicii li se acordã
aceeaºi importanþã, unele adaptându-se evoluþiilor nevoilor. Construcþia de
locuinþe constituie un bun exemplu în acest sens. Datoritã distrugerilor
foarte mari din timpul rãzboiului, la sfârºitul acestuia, deci la începutul
reconstrucþiei, în Germania existã numai jumãtate din fondul locativ existent
la începutul rãzboiului. Prin reduceri de impozite ºi subvenþii statul a
impulsionat construcþia de locuinþe. Aceste mãsuri nu au dus însã numai la
o creºtere a ofertei, ci ele urmãreau ºi un alt obiectiv: garantarea dreptului la
chirii reduse pentru chiriaºii îndreptãþiþi la facilitãþi sociale. Aceasta a fost o
sarcinã a construcþiei de locuinþe cu scop social, apreciatã încã ºi în prezent
de populaþie.
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La începutul anilor 80, oferta de locuinþe a corespuns cererii, statul
retrãgându-se din participarea stimulãrii construcþiei de locuinþe în scop
social. Dar, ºi în prezent existã ajutoare pentru chiriaºii cu posibilitãþi
financiare modeste, materializate în transferuri directe cãtre gospodãriile
respective. Acest nou instrument – denumit “ajutor pentru locuire” s-a extins
foarte mult. Se urmãreºte ca în viitor aceastã modalitate sã înlocuiascã
complet construcþia de locuinþe în scop social. Acesta este un exemplu
convingãtor pentru dinamica ºi transformãrile din sistemul de securitate
socialã, dar ea nu trebuie nicidecum interpretatã în cadrul politicii sociale ca
un drept, care, odatã obþinut, nu mai poate fi retractat. Obiectivul urmãrit
rãmâne, se modificã însã numai modalitatea de atingere a acestuia, funcþie
de modificarea structurii nevoilor.
Un alt exemplu pentru aceastã dinamicã este faptul cã anii 90 se vor
caracteriza printr-o creºtere a cererii de locuinþe, ceea ce reclamã o sporire
a ofertei, de care sunt rãspunzãtori mai mulþi factori.
4) O altã caracteristicã a sistemului de securitate socialã este largã sa
diversitate instituþionalã, elasticitatea ºi întrepãtrunderea. Parþial aceasta
are cauze istorice, sistemele constituindu-se în mod independent pe
parcursul timpului, conservându-ºi autonomia. Ea poate fi interpretatã însã
ºi ca o statisticã consecventã. Sã privim în continuare bugetul securitãþii
sociale prin prisma structurilor instituþionale (tabelul nr. 3).
Tabelul nr. 3
Volumul valoric al prestaþiilor instituþiilor de asigurãri
1984
1986
ÎN MILIOANE DM
Bugetul securitãþii
sociale
Sistemul general
Asigurãrile de pensii
Asigurãrile de pensii
ale muncitorilor
- ale funcþionarilor
- alte forme
Asigurãrile de boalã
Asigurãrile de accidente
Sume pentru
stimularea muncii

1989

1990

1984 1985 1989 1990
% pondere în produsul brut

558.266 662.071 678.465 703.058 31,54 31,20 31,02 29,40
343.453 407.066 412.625 433.616 19,41 19,19 18,25 18,13
171.374 194.893 204.937 216.500
9,68 9,19 9,07 9,05
94.860 104.764 110.001 115.981
71.211 86.722 91.150 97.440
14.670 15.928 16.423 17.050
108.944 134.745 130.362 134.932
11.395 12.541 12.917 13.316
38.209

48.862

47.742

51.142

5,36
4,02
0,83
6,16
0,64

4,94
4,09
0,75
6,35
0,59

4,87
4,03
0,73
5,77
0,57

4,85
4,07
0,71
5,64
0,56

2,16

2,30

2,11

2,14
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1984
1986
1989
1990
1984 1985 1989 1990
ÎN MILIOANE DM
% pondere în produsul brut
Alocaþii pentru copii
14.967 14.014 13.986 14.585
0,85 0,66 0,62 0,61
Ajutoare pentru
educaþie
3.328
4.048
4.507
0,16 0,18 0,19
4.456
5.791
6.112
6.541
0,25 0,27 0,27 0,27
Sisteme speciale
Ajutoare pentru þãranii
vârstnici
3.195
4.030
4.220
4.569
0,18 0,19 0,19 0,19
Instituþii de ocrotire
1.261
1.761
1.892
1.972
0,07 0,08 0,08 0,08
Sistemul de asigurare
50.901 58.843 60.521 62.230
2,88 2,77 2,68 2,60
pentru funcþionari
Îngrijire suplimentare
7.867
9.641
9.960 10.272
0,44 0,45 0,44 0,43
Alte prestaþii
3.690
4.900
4.945
5.050
0,21 0,23 0,22 0,21
17.529 16.820 16.755 17.125
0,99 0,79 0,74 0,72
Despãgubiri
Despãgubiri sociale
13.766 13.343 13.102 13.310
0,78 0,63 0,58 0,56
Ajutoare pentru
echilibrarea bugetului
1.404
1.180
1.132
1.134
0,08 0,06 0,05 0,05
Despãgubiri
2.016
1.802
1.740
1.705
0,11 0,08 0,08 0,07
Alte despãgubiri
343
495
781
976
0,02 0,02 0,03 0,04
Ajutoare sociale ºi
46.738 58..402 62.965 65.734
2,64 2,75 2,79 2,75
servicii
Ajutoare sociale
20.690 29.120 323.225 33.750
1,17 1,37 1,43 1,41
Ajutoare pentru tineri
9.280 12.036 13.140 14.345
0,52 0,57 0,58 0,60
Ajutoare pentru
industrie
698
502
520
914
0,04 0,02 0,02 0,04
Ajutoare pentru locuit
2.646
3.967
3.967
4.140
0,15 0,19 0,18 0,18
Servicii de sãnãtate
publice
1.873
2.100
2.150
2.200
0,11 0,10 0,10 0,09
Stimularea acumulãrilor 11.551 10.677 10.863 10.285
0,65 0,50 0,48 0,43
Servicii directe, total 509.254 605.344 619.685 648.613 28,77 28,53 27,41 27,12
49.012 56.727 58.780 54.445
2,77 2,67 2,60 2,28
Servicii indirecte
2,48 2,39 2,34 2,02
Mãsuri de impozitare 43.812 50.747 53.000 48.205

Poziþia “sistemului general” cuprinde asigurarea pensiilor ºi
asigurãrilor de boalã, care au ponderea cea mai mare. Chiar ºi numai
aceste douã sisteme se deosebesc între ele. Asigurãrile pentru pensii au o
administraþie proprie cu organizaþii separate pentru funcþionari ºi muncitori,
iar ultima are structuri proprii. Aceasta nu înseamnã cã autoritãþile acestor
asigurãri se aflã în concurenþã; ele se comportã egal, ducând la îndeplinire
atribuþiile care le-au fost repartizate prin legi, decrete ºi regulamentate.
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Ar fi însã interesant de aflat prin ce se mai deosebesc acestea de o
direcþie din Ministerul pentru Probleme Sociale.
O altã poziþie “Sistemul de protecþie a drepturilor funcþionarilor” nu
cunoaºte aceastã formã de organizare cu caracter semistatal descrisã
anterior. Pensiile se plãtesc pentru personalul ministerelor identic cu cele
pentru restul salariaþilor. Aici totul rãmâne în mâna statului. Existã însã ºi
invers, servicii care aparþin în întregime sferei private. Acesta este cazul
indemnizaþiilor evidenþiate la poziþia “Prestaþii ale patronilor în favoare
salariaþilor”. Întreprinderile private acordã aceste indemnizaþii potrivit
reglementãrilor legale ºi le deruleazã ca pe orice altã platã. Ele nu au pentru
aceasta o caserie specialã ºi nu au înfiinþat o organizaþie proprie.
În mod normal aceasta o face biroul “Salarii”.
Privitã sub aspect instituþional, existã o gamã largã de posibilitãþi
pentru înfiinþarea organizaþiilor. Existã categorii de prestaþii administrate
numai de stat, prin diferitele ministere. Existã organizaþii cu caracter
semistatal cu o administraþie proprie ºi competenþe speciale. Aici ar fi de
precizat dacã aceste administraþii reprezintã ºi apãrã într-adevãr interesele
colective pe care le reprezintã ºi dacã mai existã sisteme care nu cunosc
nici o administraþie statalã, nici una semistatalã, ci serviciile sunt furnizate
de intreprinderi private. Chiar pentru cineva implicat în problemã este dificil
sã-ºi formeze o imagine completã.
5) O ultimã specificitate constã în faptul cã sistemele se deosebesc
nu numai din punctul de vedere al gamei de prestaþii, ci ºi din punct de
vedere al finanþãrii. În linii mari, se poate spune cã sistemele de stat se
finanþeazã din încasãri publice, în principal impozite ºi ocazional din credite
publice. Instituþiile cu caracter semistatal se finanþeazã din contribuþiile
proprii ale membrilor lor. Prestaþiile ce sunt furnizate de întreprinderile
private au la bazã profitul acestora. Totuºi, aceastã prezentare este prea
strictã, întrucât sistemele au convenit reglementãri financiare care conduc
pe de o parte la finanþare mixtã, iar pe de altã parte ºi la o dependenþã
financiarã.
Asupra avantajelor ºi dezavantajelor unei asemenea finanþãri mixte,
asupra cauzelor care o determinã, precum ºi asupra tendinþelor de evoluþie
ne vom referi mai pe larg în continuare.

III. Finanþarea sistemului de securitate socialã
Pentru a ne forma o imagine asupra structurii de finanþare, prezentãm
tabelul nr. 4.
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Tabelul nr. 4
Surse de finanþare

Contribuþii
- Contribuþii ale salariaþiilor
- Contribuþii ale liberprofesioniºtilor
- Contribuþii ale pensionarilor ºi altor persoane
- Contribuþii ale beneficiarilor de asigurãri sociale
- Contribuþii efective ale patronilor
- Contribuþii în sarcina patronilor
Vãrsãminte
- din fonduri publice
- alte vãrsãminte (1)
Alte încasãri
TOTAL
(1) sunt incluse sumele aferente celor divorþaþi;
art. 182 prevede cã acestea nu sunt impozabile.

1984
366,6
111,1
6,2
14,1
23,3
133,4
78,5
196,1
184,2
11,8
13,4
576,1

1988
438,9
135,6
7,4
22,8
21,6
161,4
90,1
226,7
213,7
13,0
14,7
680,3

25,0

24,6

- mld. DM 1989 1990
457,8 476,0
141,1 146,9
7,9
8,1
24,8 25,8
23,0 23,8
168,0 174,3
93,0 97,1
239,6 144,4
227,2 230,4
13,4 14,1
13,5 14,0
710,9 734,4
25,7

23,4

Se poate constata cã cca 2/3 din volumul resurselor provin din
contribuþii. În 1990 patronii au contribuit cu 174,3 mld. DM, situându-se pe
primul loc. Aceste contribuþii se varsã cu prioritate la organizaþii semistatale:
casele de asigurãri pentru pensii, asigurãrile pentru ºomaj ºi asigurãrile de
accidente. Alte prestaþii acordate de patronat ca indemnizaþii (legale) sau
pensii din partea întreprinderii (benevol) sunt considerate în acest tabel
drept contribuþii; de aceea existã postul “alte contribuþii ale patronilor” (în
1990 acestea au fost de 97,1 mld. DM). A dispune de un instrument propriu
de finanþare, ca de exemplu contribuþia, oferã garanþia independenþei
financiare a respectãrii instituþiei.Când 2/3 din încasãrile din bugetul
securitãþii sociale provin din contribuþii, autonomia financiarã este mult mai
dependentã de contribuþii decât o aratã statistica. Vãrsãmintele din fonduri
publice (în 1990, cca. 230,4 mld. DM) conþin o serie de transferuri ca:
ajutorul pentru locuit, alocaþia pentru copii, ajutorul social, care în mod
obiºnuit nu sunt administrate de cãtre organizaþiile cu caracter semistatal.
Asigurãrile de boalã legale ºi asigurarea în caz de accidente sunt,
dimpotrivã organizaþii autonome (existã deci în afara bugetului public) ºi
care se finanþeazã aproape totalmente tot prin contribuþii. Contribuþiile sunt
ºi principalele instrumente de finanþare ale asigurãrilor pentru pensii ºi
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pentru ºomaj, este prevãzutã însã ºi o finanþare suplimentarã din partea
statului asupra cãreia mai trebuie luate decizii. Poziþia “Vãrsãminte din
fonduri publice” relevã, pe de o parte, toate acele servicii sociale finanþate
prin bugetele publice ale federaþiei, landurilor ºi comunelor – în cea mai
mare parte transferuri sociale -, iar pe de altã parte plãþi cãtre organizaþiile
nestatale, care se finanþeazã prin contribuþii, dar care pot obþine fonduri ºi
din partea statului. Ca o particularitate, mai trebuie sã amintim cã la acest
post se mai iau în considerare ºi anumite reduceri la impozite. Aceasta se
practicã de exemplu în cazul familiilor cu copii, care apeleazã la credite
impozabile, dovedindu-se un transfer sub forma alocaþiei pentru copii –
dacã aceasta din urmã apare – însã în mod expres evidenþiatã ca serviciu
social în bugetul securitãþii sociale, ca ºi scutirea de impozit ce trebuie
evidenþiatã separat pentru cei fãrã copii. O întrebare se pune ºi în cadrul
alocaþiei pentru cei divorþaþi ºi care prin neimpozitare diminueazã, în 1990,
impozitele pe venituri cu 23,4 mld. DM. Trebuie oare sã fie evidenþiat acest
post la “Vãrsãmânte”? Prin aceasta nu se ajunge decât la o mãrire artificialã
a bugetului. O imagine completã a vãrsãmintelor, pe total, fãrã landuri ºi
comune, prezentatã în tabelul nr.5, aratã contribuþia fiecãrui nivel la
formarea bugetului.
Tabelul nr. 5
Finanþare
Vãrsãminte ale unitãþilor teritoriale

Asigurare pentru pensii
Asigurare de boalã
Asigurare pentru accidente
Stimularea muncii
Alocaþii pentru copii (1)
Alocaþii pentru educaþia copiilor
Ajutoare pentru þãranii vârstnici
Pensii (1)
Alocaþii familiale
Ajutoare de înmormântare
Îngrijiri suplimentare
Despãgubiri sociale (1)
Ajutoare pentru echilibrarea familiilor

Total
42.248
1.467
454
11.093
13.986
4.048
3.026
14.175
6.546
65
65
13.102
1.130

Confed.
42.268
1.466
453
10.824
13.986
4.042
3.026
8.889
1.148
12
65
11.768
711

- mld. DM Land.
Com.
1
1
268
1
6
2.669
2.617
3.837
1.561
41
12
1.105
229
350
69
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Despãgubiri
Alte despãgubiri
Ajutoare sociale (1)
Ajutoare pentru tineri (1)
Burse (1)
Ajutor de locuit (1)
Servicii de sãnãtate publice
Stimularea acumulãrilor (alocaþii
directe)
Mãsuri de impozitare (2)

Total
1.740
781
31.485
12.040
516
3.967
1.716
3.202

Confed.
852
729
1.750
460
317
2.123
151
1.681

Land.
888
7.335
3.830
199
1.742
705
1.077

Com.
52
22.400
7.750
102
860
444

166.872 106.721

24.054

36.097

Facilitãþi acordate la construcþia de locuinþe total (bugetul securitãþii sociale):
(1) inclusiv cheltuieli de administraþie;
(2) inclusiv 25,7 mld. DM, sume aferente celor divorþaþi.

În acest fel se constituie “partea” publicã a bugetului securitãþii
sociale. Aceastã parte este finanþatã prin impozite. Efortul se repartizeazã
deci prin preluarea lor de cãtre unitãþile teritoriale astfel: 58% cade în
sarcina Confederaþiei, 22% asupra landurilor ºi restul comunelor. Cele mai
multe prestaþii sociale sunt administrate de autoritãþile centrale ºi comunale.
Resursele de finanþare care le sunt puse la dispoziþie, pe termen mediu, se
stabilesc în funcþie de nevoia de asistenþã socialã a populaþiei. Anual se
poate reveni asupra bugetului, întrucât toate aceste transferuri sunt surse
ale bugetului public ºi deci, în aceastã calitate în mod firesc cuprinse în
planificarea bugetarã.
Nu trebuie sã ne lãsãm însã amãgiþi de un lucru: realizarea finanþãrii
tuturor acestor prestaþii sociale prin impozite nu corespunde nici pe departe
structurii serviciilor, cu care nu se amortizeazã încã. În primul rând, pentru
cã federaþia, landurile ºi comunele au un nomenclator diferit de servicii
sociale. În al doilea rând, pentru cã în cadrul aceluiaºi buget sunt
rãspunzãtori de administrarea sa mai mulþi factori. În mod îndreptãþit se
pune întrebarea dacã diferitele servicii sociale ajung la adevãraþii lor
beneficiari? Aceasta este îndeosebi o problemã empiricã din punct de
vedere teoretic, ea necesitând o explicare; în fond, intervin aici problemele
de coordonare între consilii ºi autoritãþi, care apar chiar ºi atunci când nu
existã o ierarhie strictã a aparatului executiv. Cu atât mai mult se pune
problema coordonãrii într-un stat federal. Pe plan teoretic s-ar pãrea cã nu
existã probleme nici pentru celelalte tipuri de servicii sociale (care reprezintã
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2/3 din bugetul securitãþii sociale); avem în vedere bugetele speciale
finanþare din contribuþii proprii, respectiv bugetul asigurãrilor pentru pensii,
al asigurãrilor pentru boalã, pentru ºomaj ºi pentru accidente. Ceea ce ele
pot oferi depinde de suma încasatã din contribuþii sau, altfel spus, ceea ce
ele pot sã ofere depinde de suma încasatã din contribuþii sau, altfel spus,
ceea ce ele pot sã ofere depinde de contribuþii, devenind de cele mai multe
ori necesarã stabilirea unor prioritãþi. Sunt posibile compromisuri între cele
douã situaþii, dar alte probleme nu par a fi.
Permite-þi sã vã prezint mai întâi avantajele unei soluþii cu caracter
semistatal pentru serviciile de securitate socialã. Ce argumente pot fi aduse
în favoarea organizaþiilor semistatale?
• Din punct de vedere al finanþãrii totul este clar: ele au un mod
propriu de constituire a resurselor, nefiind legate de impozite sau
de vãrsãminte de la stat;
• Din punct de vedere al prestaþiilor, ele au avantajul cã se pot
concentra asupra unui obiectiv central, ceea ce înseamnã puþine
conflicte ºi eliberarea de alte probleme de negociere; se eliminã la
maximum efectele secundare ºi rivalitãþile cu alte domenii de
activitate;
• Având de rezolvat numai o singurã problemã, aceasta se poate
concentra asupra ei, sporindu-ºi competenþa ºi pot beneficia de
avantajele specializãrii în management ºi administraþie;
• Se pot stabili contacte intense cu colectivul care beneficiazã de
servicii. Rezultã, în acest fel, un anumit mod de lucru, o
concentrare pe problemele esenþiale. Organizaþiile cu caracter
semistatal îºi ocrotesc bine beneficiarii;
• Are loc o participare a membrilor la conducere, decizie ºi
administrare;
• Organizaþiile cu caracter semistatal sunt în mãsurã sã ofere nu
numai protecþie socialã membrilor lor; ele pot include în contractele
iniþiale mult mai multe direcþii de redistribuire, mai ales dacã
acestea se leagã de obiectivele primare, degrevând astfel
organele de stat de sarcini de redistribuire.
Toate aceste aspecte sunt luate serios în considerare de organizaþiile
semistatale din Germania. Contribuþia la finanþare este relativ bine pusã la
punct. Multã vreme ea a putut fi consideratã cel mai comod mod de
finanþare pentru securitatea socialã. Acest mod a fost puþin bulversat odatã
cu dobândirea unei experienþe noi. Unii factori pot interveni negativ ºi stârni
mari neliniºti. Asupra acestui fapt ne vom opri în capitolul urmãtor.
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IV. Necesitatea ºi stadiul reformei
Primele semne ale unor disfuncþii în sistemul securitãþii noastre au
apãrut atunci când au devenit necesare fonduri mai mari pentru protecþia
oamenilor. În perioadele cu cea mai înaltã ocupare a forþei de muncã,
contribuþia procentualã a salariaþiilor (50% din contribuþia totalã, cealaltã
jumãtate fiind plãtitã de patron) era foarte micã. De exemplu, în anii 1962,
1965 ea a fost de numai 0,7%. (Ca o curiozitate: din august 1961 pânã în
aprilie 1962 nu s-au plãtit de loc contribuþii). În 1986, contribuþia salariaþilor a
fost de 2%.
Prin explozia costurilor în sectorul sanitar a crescut foarte mult ºi
contribuþia pentru aceastã categorie de servicii sociale. În decursul a 30 de
ani aceasta s-a dublat, urmând mai degrabã o curbã exponenþialã.
În fapt, a crescut contribuþia pentru pensie chiar dacã mai puþin decât
celelalte, suficient însã pentru a fi resimþitã de salariat. În 1986, totalul
contribuþiilor sale a reprezentat 17,7% din veniturile lunare brute. Tabelul nr.
6 prezintã aceastã evoluþie pentru cele trei categorii, pentru perioada 19501986.
Întreprinderile suportã cealaltã jumãtate a acestor contribuþii ºi în plus
contribuþia pentru asigurãrile în caz de accidente, pe care o preiau integral.
Datoritã îmbãtrânirii demografice, asigurarea pensiilor va face necesarã o
creºtere foarte mare a contribuþiei numai dacã se va dori o menþinerea a
aceleiaºi game de servicii.
Tabelul nr. 6
Contribuþii ale salariaþilor în perioada 1950-1986
Anul Contribuþii ale salariaþilor1) ca procent din veniturile brute din muncã 2)
Asigurarea Asigurarea pentru boalã3) Agenþia
Total3),4)
pentru
Muncitori Funcþionari pentru Muncitori Funcþionari
pensii
muncã
1950
5
3
2,6
2
10
9,6
1951
5
3
2,7
2
10
9,7
1952
5
3
2,8
2
10
9,8
1953
5
3
2,9
2
10
9,9
1954
5
3,1
2,9
2
10,1
9,9
1955
5,55)
3,1
2,9
1,55)
10,1
9,9
1956
5,5
3,1
2,9
1,5
10,1
9,9
1957
76)
3,9
3,0
16)
11,7
10,8
1958
7
4,2
3,1
1
12,2
11,1
1959
7
4,2
3,1
1
12,2
11,1
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Anul Contribuþii ale salariaþilor1) ca procent din veniturile brute din muncã 2)
Asigurarea Asigurarea pentru boalã3) Agenþia
Total3),4)
pentru
Muncitori Funcþionari pentru Muncitori Funcþionari
pensii
muncã
1960
7
4,2
3,2
1
12,2
11,2
1961
7
4,7
3,3
17)
12,3
10,9
1962
7
4,8
3,4
0,77)
12,3
10,9
1963
7
4,8
3,4
0,7
12,5
11,1
1966
7
5,0
3,7
0,65
12,65
11,35
1967
7
5,05
3,9
0,65
12,7
11,55
1968
7,5
5,1
4,1
0,65
13,23
12,25
1969
8
5,25
4,25
0,65
13,9
12,9
1970
8,5
4,1
0,65
13,25
1971
8,5
4,1
0,65
13,25
1972
8,5
4,2
0,85
13,25
1973
9
4,6
0,85
14,45
1974
9
4,75
0,85
14,60
1975
9
5,25
1
15,25
1976
9
5,65
1,5
16,15
1977
9
5,7
1,5
16,2
1978
9
5,7
1,5
16,2
1979
9
5,6
1,5
16,2
1980
9
5,7
1,5
16,2
1981
9,25
5,9
1,5
16,2
1982
9
6,0
2
17,0
1983
9,258)
5,9
2,3
17,3
1984
9,25
5,7
2,3
17,25
(1) fãrã mineri, care beneficiazã de asigurãri de boalã ºi pensii obligatorii în cazul lor.
(2) pânã la limita de venituri respectivã.
(3) procent mediu pentru cei care au obligaþii sã plãteascã asigurãri. Împãrþirea în
muncitori ºi funcþionari pânã în 1969 inclusiv, corespunde aici diferenþierii procentului
de contribuþii dupã ce s-a introdus dreptul la indemnizaþia de boalã (muncitori pânã în
1969: de regulã aceºtia beneficiau de servicii în naturã; funcþionarii din 1970 ºi
muncitorii: de regulã au dreptul la despãgubiri pentru o perioadã minimã de 6
sãptãmâni).
(4) pentru despãgubiri pânã la limitã contribuþii la asigurarea de boalã.
(5) din aprilie (fãrã influenþã asupra mediei anuale a totalului contribuþiilor).
(6) din martie (contribuþii totale = medie anualã).
(7) din august 1971-aprilie 1972 nici un fel de contribuþii (contribuþii totale = medie
anualã).
(8) din septembrie (contribuþii totale = medie anualã).
(9) din iunie (contribuþii totale = medie anualã).
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Acum câþiva ani, prognozele demografice au semnalat o populaþie în
descreºtere în RFG ºi o puternicã creºtere a ponderii populaþiei vârstnice
comparativ cu populaþia tânãrã. Acestea au generat discuþii foarte aprinse
privind reforma. Unii politicieni au propus chiar o desfiinþare a sistemului
existent de asigurare a pensiilor, propunând înlocuirea lui cu unul nou.
Majoritatea politicienilor au optat însã pentru o reformã.
Astãzi discuþiile nu mai sunt atât de aprinse, deoarece avem în
prezent o creºtere a populaþiei prin imigrare. Se poate ca unii sã
gândeascã, în prezent, cã situaþia se va redresa prin aceastã imigrare
compensându-se scãderea natalitãþii. Totuºi, trebuie sã ne pregãtim pentru
o reformã privind sistemul de pensii.
Abordând aceastã problemã, se pune întrebarea: cu cât ar trebui sã
se majoreze contribuþiile? Aceasta este o întrebare foarte asemãnãtoare
celei privind limitele impozitãrii. Este de vãzut dacã cele douã modalitãþi ar
conduce la rezultate asemãnãtoare. Rãspunsul rãmâne deschis. Autorul
acestei iniþiative remarcã încã din aceastã etapã diferenþe însemnate între
ele.
Indiferent unde se vor situa aceste limite, este clar cã în nici un caz
nu ar putea fi acceptatã numai pentru asigurarea de pensii o creºtere a
contribuþiei la 35% sau chiar mai mult, aºa cum apare necesar din modelele
demografice care au avut în vedere menþinerea nivelului actual al
prestaþiilor. Oricum, aºa ceva nu se poate pune în sarcina contribuabililor
chiar ºi la sistemul finanþãrii sistemului securitãþii sociale prin contribuþii.
Am spus la început cã Germania dispune de un sistem mixt de
finanþare. El nu este nici un sistem privat de asigurãri care funcþioneazã
conform legilor pieþei, nici un sistem pur de stat, care sã punã totul la
dispoziþia populaþiei prin bugetul public ºi sã se finanþeze numai prin
impozite. Soluþia organizaþiilor cu character semistatal a condus la un
system mixt, care funcþioneazã pe principiile pieþei libere: serviciul social
poate fi obþinut numai în schimbul unei contribuþii. În el intervine însã ºi
statul prin dreptul sãu exclusive de a stabili categoriile care au dreptul la
servicii sociale ºi obligaþiile privind cotizaþiile. Astfel, în acest system se
intrepãtrund elementele unei economii de stat cu cele ale unei economii de
piaþã. Din punct de vedere al ideii care a stat la baza creãrii lor, organizaþiile
cu caracter semistatal s-au constituit în sisteme mixte.
O altã întrepãtrundere se poate constata ºi pe un alt plan, care invitã
la unele reflexii interesante privind tehnicile de finanþare. Pentru a înþelege
aceasta, trebuie sã neo prim puþin asupra situaþiei actuale. În unele cazuri,
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organizaþiile semistatale ºi sistemul de stat al securitãþii sociale lucreazã
sincronizat. Deseori, autoritãþile de stat transferã unele probleme acestor
organizaþii, sau se atribuie sarcini spre rezolvare. Aceasta se datoreazã
apariþiei unor noi nevoi în domeniul securitãþii sociale, care se doresc
rezolvate cât mai bine. Deoarece organizaþiile de acest fel au desfãºurat
întotdeauna o bunã activitate, existã tendinþa de a le atribui mereu noi
sarcini în vederea satisfacerii nevoilor. Aceasta se întâmplã frecvent atât în
cazul pensiilor, dar ºi în cazul ºomajului. Pentru rezolvarea acestor
probleme, aceste instituþii se dovedesc oricum cele mai potrivite, fiind
preferabile creãrii unor noi instituþii de stat.
La multe din aceste transferuri de atribuþii, statul s-a implicat financiar;
uneori, în virtutea unei experienþe, alteori numai pentru anumite activitãþi. În
acest mod a rezultat o altã formã de finanþare mixtã, de data aceasta între
organizaþiile semistatale ºi de stat. Din punct de vedere ethnic este vorba
aici de forme ale echilibrãrii financiare aºa cum se practicã ele ºi la nivelul
statului federal, între centru ºi landuri între acestea ºi comune.
Problemele de finanþare care apar în asemenea cazuri vor fi discutate
în paragraful final.

V. Echilibrul financiar între stat
ºi organizaþiile cu caracter semistatal
Echilibrul financiar în sensul pe care-l vom discuta nu trebuie înþeles
în sensul cã, în cazul unei finanþãri avantajoase, excedentele existente la
organizaþiile semistatale sunt transferate bugetului de stat pentru a-i acoperi
minuscule. Aceasta nu intrã în obligaþiile unei asemenea organizaþii: dacã
se constituie excedente, se reduce mai degrabã contribuþiile.
Apare însã o situaþie mai dificilã, dar care s-a manifestat în practicã ºi
din pãcate mai des, mai rafinatã ºi mai ascunsã. Sã presupunem cã la
organizaþia semistatalã au rezultat excedente. În aceastã situaþie statul îi
atribuie noi obligaþii în domeniul securitãþii sociale. Astfel, dispare
excedentul. Apare astfel o problemã de distribuire a puterii ºi competenþelor.
Cu cât aceste organizaþii sunt mai puternice, cu atât pot refuza asemenea
obligaþii mai uºor ºi pot aprecia dacã nu este mai avantajoasã o reducere a
contribuþiei membrilor. Cu cât aceste organizaþii se manifestã ca organisme
sau agenturi de stat dependente de buget (aºa cum pare cã este în prezent
în Germania), statul poate interveni mai mult ºi mai uºor, transferându-le din
atribuþiile sale pentru degrevarea bugetului sãu propriu. Asemenea mãsuri
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nu sunt contestate de cei care plãtesc impozite, ci de contribuabili. La prima
vedere apare aspectul pozitiv al disponibilitãþii statului de a oferi cetãþenilor
sãi o bunãstare socialã fãrã sã le cearã nimic în plus. Toate acestea sunt
prea ademenituare mai ales pe plan politic, pentru a nu fi exploatate. Pentru
a ne exprima mai dur: statul îºi însuºeºte excedentele care aparþin de drept
contribuabililor. Din punct de vedere al aspectului economic al politicii
respective acest lucru nu poate fi decât criticat.
Existã însã ºi considerente critice social-politice. Dacã aceste prestaþii
oferite de stat, pe care le au preluat organizaþiile semistatale, sunt
redistribuite – atunci contribuabili plãtesc pentru ceva care este posibil sã nu
mai beneficieze. Echivalenþa fiscalã este astfel deterioratã. Cu contribuþia
lor se plãtesc alte servicii, aceasta transformându-se, de fapt, într-un
impozit, ceea ce poate avea consecinþe negative asupra deciziei individuale
de a mai plãti sau nu contribuþii. Ceea ce reprezenta o degrevare pe
moment a statului, care-i aducea ºi o poziþie favorabilã în cadrul
electoratului, se transformã pe termen lung într-un dezavantaj. De aceea
este necesar sã se reglementeze ºi la acest nivel de autoritate ale statului
asupra organizaþiilor semistatale posibilitãþile de delegare a competenþelor.
Al treilea aspect al acestei relaþii este unul complet invers: bugetul de
stat sã organizeze o subvenþie. Se pot da ºi aici serii de exemple sistemului
de securitate socialã. Cele mai mari suplimentãri se fac fondurilor mici de
asigurãri, de exemplu fondului de asigurãri al minerilor. În 1980, acestea au
fost de 8,267 mld. DM. Aceasta înseamnã pentru 1990 o sumã de 23486
DM pentru un pensionar. Mecanismul care genereazã un asemenea
necesar mãrit de fonduri suplimentare este clar: o ramurã economicã
importantã la un moment dat, astãzi decãzutã ºi fãrã viitor, are o
disponibilitate mult prea scãzutã pentru plata pensiilor. Deoarece în timp nu
s-a constituit nici un stoc de capital, bugetul de stat a preluat plata pensiilor
salariaþilor acestui domeniu. Putem sã tragem învãþãturile din aceasta. Dacã
se organizeazã asigurãri pentru bãtrâni ºi structuri relativ mici, de pildã la
nivelul fiecãrei ramuri economice, atunci se cere, în mod obligatoriu, un stoc
de capital sau o garanþie din partea statului pentru obþinerea de subvenþii.
Sistemele de asigurãri pentru pensii trebuie gândite pe o perspectivã
mai lungã, ceea ce presupune o corelare a lor cu evoluþia structurii
economice, unele ramuri dispãrând, altele apãrând.
Cea mai mare subvenþie de care a beneficiat o organizaþie cu
caracter semistatal a fost cea mai atribuitã asigurãrilor generale pentru
muncitorii ºi funcþionarii (în 1980 cca. 17 mld. DM pentru pensile
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muncitorilor cca. 5 mld DM pentru cele ale funcþionarilor, în medie pe an
aceasta înseamnã 3148 DM pentru fiecare pensioner provenind din rândul
muncitorilor 2027 DM pentru acei pensionari provenind dintre funcþionarii).
Oricum, aceastã echilibrare din statul central ºi o mare organizaþie
semistatalã trebuie astfel motivatã ºi nu ca cea din exemplul anterior. Se
impune însã o precizare de ordin istoric. Asigurãrile existente astãzi pentru
bãtrâni ºi invalizi dateazã din secolul al XIX-lea fiind create de organizaþiie
dependentã financiar de stat. Aºa a fost constituitã de la început.
Finanþarea pensiilor are la bazã urmãtoarele 3 dacã nu chiar 4 surse:
contribuþiile la asigurãri ale patronilor, subvenþiile din partea statului
provenind din impozite ºi, nu în ultimul rând, scutirile de impozite la anumite
contribuþii pe de o parte, plata pensiilor pe de altã parte.
Ideea lui Bismarck – creatorul sistemului de securitate socialã – a fost
cuprinderea tuturor impozabililor ºi nu numai a asiguraþilor. Potrivit pãrerii
sale, asigurarea de bãtrâneþe ºi invaliditate trebuie privitã ca o nevoie
generalã ºi naþionalã care trebuie rezolvatã – aºa cum spune el – din banii
întregului popor.
Subvenþionarea de stat consta la vremea aceea dintr-o sumã fixã de
50 de mãrci vechi pe an ºi pensie. În plus, Reichul a procedat la plãþi pentru
echilibrãri financiare în favoarea celor care au stat o lungã perioadã în
serviciul militar. Resursele suplimentare au depins în primul rând de evoluþia
situaþiei pensionãrilor. S-a ajuns astfel ca, la un spor de 50 de mãrci vechi la
o pensie în primele decenii de existenþã ale acestui sistem, pensiile sã
reprezinte 40% din cheltuielile totale. În anii 30, acest procent oscila în jurul
a cca. 30%.
Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, suplimentarea din partea
statului a fondurilor pentru plata pensiilor s-a redus în primul rând prin
consecinþele nefaste ale rãzboiului, prin modificãrile cuprinzãtoare care au
intervenit în sectorul de stat dar ºi prin modificãrile structurale din economie.
S-a ajuns astfel chiar la o nouã definire a subvenþionãrii de cãtre stat a
fondului pentru plata pensiilor.
Potrivit reglementãrilor legale “subvenþionarea din partea statului
federal” a fost gânditã numai în termenii cheltuielilor pentru asigurarea
pensiilor, acestea nefiind considerate prestaþii ale asigurãrilor pentru
bãtrâneþe. Mecanismul subvenþionãrii nu s-a mai bazat pe o contribuþie
generalizatã la nivelul statului pentru asigurarea de bãtrâneþe, ci aceasta din
urmã a fost pusã mult mai mult pe seama asigurãrilor private. Asigurãrile de
bãtrâneþe au devenit dependente de sumele încasate din contribuþii, în timp
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ce toate celelalte prestaþii pentru beneficiarii de pensii se acopereau din
subvenþii din bugetul federal.
Dacã ne referim acum la evoluþia volumului de subvenþii începând cu
1957, se poate constata o creºtere permanentã a celor din partea statului
federal, în timp ce ponderea reprezentând participarea statului la suportarea
costurilor asigurãrii cu pensii în cheltuielile totale a fluctuat. Dacã în primii
ani de dupã rãzboi, participarea statului la finanþarea rãmânea încã sub
nivelul de 30% al anului 1939, pânã în 1955 acestea au atins nivelul
antebelic. Apoi, în 1970, ponderea a scãzut continuu. În timp ce în 1957 ea
a reprezentat 31% din cheltuielile în pierderea în 1970-1976 acestea s-au
situat întâi la 15,6% (maximum) 10,4% (minimum) ºi am ajuns în 1980 la
15,4%. Acestea însemnau cã cheltuielile suplimentare ocazionate de
asigurarea pensiilor, determinate de modificarea structurii pe vârste de
mãrirea numãrului celor asiguraþi sau prin extinderea numãrului celor
îndreptaþi la obþinerea lor au fost acoperite fãrã o participare mai activã din
partea guvernului federal (a se vedea tabelul nr. 7).
Tabelul nr. 7
Evoluþia subvenþiilor statului federal în raport cu cheltuielile
asigurãrilor pentru pensii ºi bugetul federal
Anul

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Plãþi
Cheltuieli ale
Pondere
Cheltuieli
Ponderea
efectuate asigurãrilor pentru
(%)
totale din
subvenþiilor
de statul pensiile muncitorilor
bugetul federal statului federal
federal
ºi ale asigurãrilor
în mil. DM
în bugetul
pentru pensiile func
federal
3.859
12.471
31,0
31.594
12,2
3.953
14.971
26,5
33.949
11,6
4.191
15.886
26,3
37.888
11,1
4.467
17.883
24,9
30.531
14,6
6.692
19.125
35,0
43.834
15,2
4.880
20.963
23,2
49.864
9,7
5.287
22.599
23,4
54.762
9,6
5.716
24.840
23,0
59.150
9,8
6.081
28.708
21,2
64.192
9,5
6.354
21.360
20,3
66..875
9,5
6.865
36.217
18,9
74.642
9,2
6.705
39.750
16,9
75.765
8,8
6.976
44.029
15,8
82.256
8,5
7.159
48.254
14,8
87.982
8,1
7.685
53.353
14,4
98.472
7,8
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Anul

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Plãþi
Cheltuieli ale
Pondere
Cheltuieli
Ponderea
efectuate asigurãrilor pentru
(%)
totale din
subvenþiilor
de statul pensiile muncitorilor
bugetul federal statului federal
federal
ºi ale asigurãrilor
în mil. DM
în bugetul
pentru pensiile func
federal
9.711
62.058
15,6
111.086
8,7
8.314
71.106
11,7
122.557
6,8
11.376
85.179
13,3
134.035
8,5
10.861
104.854
10,4
156.894
6,9
14.830
120.870
12,3
162.514
9,1
16.305
130.407
12,5
171.952
9,5
17.682
131.138
13,5
189.508
9,3
18.782
132.491
14,2
203.385
9,2
21.127
137.227
15,4
214.274
9,8
18.764
145.510
12,9
231.155
8,1
22.203
155.874
14,2
246.377
9,0
22.386
161.144
13,9
253.205
8,8
24.244
165.833
14,6
257.143
9,4
25.367
173.162
14,6
259.340
9,8

Surse:
1. Ministerul federal de finanþe, Raport privind finanþele. Ediþia diferiþilor ani.
2. Ministerul federal de finanþe, Plenul bugetului. Ediþia diferiþilor ani.
3. Raport al guvernului federal privind legislaþia asigurãrilor sociale, diferiþi ani.
4. Uniunea germanã a beneficiarilor de asigurãri de pensii. Asigurarea socialã în cifre.
5. Ministerul muncii ºi ordinii sociale. Raport privind asigurãrile sociale, 1977.
6. Calcule personale.

Statul federal ºi-a declinat treptat noul avut iniþial dupã reforma
pensiilor. El a acceptat serviciile de asigurare suplimentare care au devenit
necesare ca urmare a concesitãþilor rãzboiului, dar toate celelalte creºteri
ale volumului de servicii sociale au fost transformate asigurãrilor de pensii.
În perioada pânã în 1957 acestea s-a putut face datoritã unei situaþii fiscale
favorabile din punct de vedere financiar, chiar raþionalã fiscal.
O subvenþionare mai intensã ar fi dus, în mod sigur, chiar ºi dacã
numai temporar, la o suprasaturare a caselor asigurãrilor pentru pensii,
generând noi categorii de servicii care nu s-ar fi manifestat peste ani decât
ca un factor agravant al crizei în finanþarea pensiilor.
În ceea ce priveºte rolul statului federal în subvenþionarea securitãþii
sociale existã un consens, atât pe plan economic cât ºi politic cã acesta
trebuie sã creascã. Controversatã este dimensiunea acestei intensificãri ca
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ºi legitimitatea ei. Ambele au fost ºi sunt încã obiectul unor intense discuþii.
La o extremã se situeazã reprezentanþii unei categorii minimale, care vor pe
baza fundamentãrii “iniþiale” statul federal sã subvenþioneze ºi sã asigure
toate prestaþiile pe care organizaþiile cu caracter semistatal de asigurare a
pensiilor le oferã contribuabililor, astfel ca sã se satisfacã un interes
general. Este vorba despre acele servicii care nu au legãturã cu asigurarea
bãtrâneþii. Protagoniºtii poziþiei maximale cer o participare a statului federal,
deci a tuturor celor impozabili, la riscurile care vor fi dependente de
fenomenele demografice, tehnologice ºi de restructurare economicã ce sunt
aºteptate în viitor. Statul federal trebuie sã intervinã într-un mod asemãnãtor
celui în care a intervenit în cazul minerilor ºi în rezolvarea problemelor ce
decurg din dificultãþile structurale ºi demografice.
Din experienþa dobânditã în þara noastrã rezultã cã, este necesar ca,
odatã cu cererea instituþiilor cu caracter semistatal în domeniul securitãþii
sociale sã se stabileascã nu numai competenþele lor separat concrete ºi
modul de finanþare, ci ºi regulile clare pentru echilibrarea financiarã.
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PLANIFICAREA ªI FUNCÞIONAREA
ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIÞIILE RISCULUI
SPECIFIC ECONOMIEI DE PIAÞÃ1
Profesor dr. Joachim HENTZE, Universitatea Tehnicã – Braunscheweig

Noþiunea, conþinutul ºi formele planificãrii
Problematica planului
Planificarea trebuie sã fie deosebit de strîns legatã de conducerea
întreprinderii. Ea este prima fazã a procesului de conducere ºi constituie
funcþia centralã a procesului de management.
Orientãri principale în definirea planificãrii
Definiþie (Plan): Planurile sunt rezultatele consemnate ale proceselor
de planificare, adicã stabilirea în scris a obiectivelor hotãrâte ºi a acþiunilor,
programelor ºi activitãþilor necesare pentru realizarea lor.
Cu privire la noþiunea de planificare
A planifica înseamnã sã te gândeºti ce s-ar putea face într-o anumitã
situaþie ºi sã stabileºti ce trebuie fãcut, încercând sã obþii o imagine cât mai
clarã asupra efectelor mãsurilor posibile, ºi de aceea sã te ocupi
îndeaproape de viitor.
Conducerea întreprinderii încearcã, în scopul stabilirii viitoarelor
evoluþii ale întreprinderii, sã delimiteze din obiectivele generale, forme ale
întreprinderii, unele obiective formate mai mult sau mai puþin concret ºi sã le
asocieze cu mãsurile corespunzãtoare, necesare înfãptuirii lor.
Planificarea întreprinderii se foloseºte: ca premisã importantã în
îndeplinirea sarcinilor managementului de vârf; pentru simularea viitorului;
pentru utilizarea unor proceduri sistematice; ca motivaþie pentru formularea
obiectivelor ºi creºterea eficienþei; pentru mijlocirea ºi clarificarea unor
posibilitãþi ºi proceduri viitoare; ca un cadru pentru decizie în întreaga
întreprindere; pentru evitarea deciziei “fragmentate”; pentru verificarea unor
judecãþi de valoare; ca bazã pentru alte funcþii de management; ca mijloc de
comunicare; ca sprijin în depãºirea schimbãrilor; pentru cooperarea unor
orientãri în planificare; ca bazã pentru aprecierea necesarului de personal.
1

Hentze/Brose, Planificarea întreprinderii, Berna, 1985.
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În ceea ce priveºte funcþiile planificãrii se contureazã douã funcþii de
bazã:
1) Funcþia strategicã a planificãrii, prin care se înþelege adaptarea la
mediu a întreprinderii, pe termen lung ºi având o orientare cãtre un
anumit scop, adicã funcþia de alegere a unei strategii în urma unei
analize sistematice a mediului ºi a întreprinderii ºi a unei iniþieri ºi
structurãri globale a mãsurilor de schimbare a strategiei.
2) Funcþia de coordonare. Prin funcþie de coordonare desemnãm
funcþia – chiar pe termen mai lung – de stabilire a tuturor
activitãþilor întreprinderii, a domeniilor întreprinderii ºi a strategiilor
individuale.
Probleme principale ale planificãrii
1) Problema incertitudinii
De regulã, factorii de influenþã sunt incerþi, adicã decidentul nu are
suficiente informaþii despre aceºtia ºi despre felul în care vor evolua ºi se
vor modifica în viitor datele necesare planificãrii.
2) Problema informaþiei
Problema informaþiei este strâns legatã de incertitudine, deoarece
cauza acesteia din urmã o reprezintã lipsa de informaþii despre situaþia de
decizie.
3) Problema interdependenþei
Prin interdependenþe înþelegem legãturile intersectate dintre
domeniile de funcþii ale întreprinderii (de exemplu, desfacere ºi producþie).
Un numãr mare de asemenea interdependenþe înseamnã o
complicare a activitãþii de planificare, deoarece acestea nu pot fi luate în
considerare decât printr-o planificare simultanã, adicã printr-un act de
planificare care ar stabili simultan toate variabilele.
O alternativã pentru planificarea simultanã ar fi planificarea succesivã,
realizatã prin ordonarea succesivã a planurilor parþiale stabilite pe baza
interdependenþelor neglijate înainte.
4) Problema flexibilitãþii
Planurile, planificarea ºi strategiile limiteazã spaþiul de acþiune ºi
capacitatea de reacþie a domeniilor componente ale întreprinderii. Astfel, pot
apãrea ca efect manifestarea unei inflexibilitãþi a conducerii întreprinderii.
Sistemul ºi concepþia planificãrii
Sistemul planificãrii reprezintã totalitatea planurilor elaborate în
cadrul unei întreprinderi, ca ºi legãturile reciproce, funcþionale ºi
dirijate dintre acestea (dependenþe, subordonãri ºi supraordonãri).
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Conceptul de planificare (respectiv concepþia planificãrii) este cadrul
formal în care sunt îndeplinite toate activitãþile de planificare din toate
domeniile ºi care corespund tuturor funcþiilor.
Dispunem de un concept de planificare atunci când sunt stabilite
urmãtoarele: sistemul de planificare (totalitatea instrumentelor de
planificare); procesul de planificare (desfãºurarea lucrãrilor, respectiv latura
funcþionalã); conþinutul planurilor.
Un concept de planificare cuprinde: agenþii de planificare
(planificatorii); planurile ºi respectiv planurile parþiale; baza informaþionalã;
relaþiile reciproce dintre planuri (structura planului); instrumentele planificãrii.
Planificarea strategicã. Noþiune, conþinut ºi scopuri
ale planificãrii strategice
Noþiunea de strategie
Strategiile desemneazã posibilitãþile de concepþie fundamentalã
pentru stabilirea, urmãrirea ºi realizarea obiectivelor fixate de întreprindere.
Fiecare strategie cuprinde urmãtoarele elemente componente:
1) stabilirea, pe baza unei anumite orientãri, a pieþelor;
2) alegerea potenþialului de bazã a activitãþii/mijloacele) ºi a
procedeelor (tehnologiile);
3) evaluarea output-urilor previzibile corespunzãtoare resurselor de
intrare stabilite;
4) combinaþia dintre output ºi input, adicã distribuirea resurselor ºi
stabilirea demersurilor pentru activitate (alocarea resurselor);
5) stabilirea de criterii ºi standarde pentru evaluare
Componente ale planificãrii strategice
Planificarea strategicã se extinde, pe de o parte, asupra întregii
întreprinderi, iar pe altã parte, se bazeazã în totalitate pe domenii parþiale
ale întreprinderii ºi respectiv pe domenii de funcþii. Obiectul esenþial al
planificãrii strategice este programul de acþiune (strategic), ale cãrui
componente individualizate sunt constituite din acele strategii parþiale care
stabilesc, la momentul respectiv, o grupã de produse sau o linie de
producþie ºi/sau piaþa de desfacere demograficã sau geograficã a
acestora.
Planificarea strategicã este înþeleasã ca o concepþie cuprinzãtoare a
planificãrii regresive, care trebuie sã dirijeze ansamblul activitãþilor de
planificare într-o întreprindere.
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Planificarea regresivã înseamnã cã, mai întîi, se stabilesc în linii
generale obiectivele globale ale întreprinderii ºi apoi se dirijeazã treptat, de
“sus în jos” realizarea obiectivelor parþiale, nuanþate necesare.
Planificarea strategicã utilizeazã numeroase metode ºi instrumente
specifice, ca de exemplu analiza mediului înconjurãtor, analiza pieþei,
analiza concurenþei, concepþia privind ciclul de viaþã, analiza “Gap”,
analiza raportului dintre forþã ºi slãbiciuni, conceptul privind curba
experienþei, studiile PIMS, metode de portofoliu ºi analize de risc.
Planificare strategicã ºi politica întreprinderii
Politica întreprinderii stabileºte liniile directoare ºi condiþiile generale
pentru planificarea corectã a întreprinderii. Deciziile în politica întreprinderii
sunt schiþate pe baza urmãtoarelor caracteristici:
1) deciziile în politica întreprinderii sunt de tipul deciziilor de bazã,
care se întâlnesc pe cea mai înaltã treaptã a formulãrii intenþiilor
întreprinderii, având cel mai înalt grad de libertate posibil;
2) deciziile în politica întreprinderii sunt generale, au un grad redus
de concretizare ºi nu sunt operaþionale;
3) deciziile în politica întreprinderii sunt luate pe termen lung ºi nu
sunt definitive;
4) deciziile în politica întreprinderii se referã ºi la potenþialuri
suplimentare ºi la procedeele de utilizare corespunzãtoare a
acestora;
5) adoptarea deciziilor în politica întreprinderii necesitã o integrare a
politicii întreprinderii cu sistemul de planificare ºi de dispunere a
întreprinderii într-un sistem de conducere atotcuprinzãtor;
6) deciziile în politica întreprinderii trebuie sã asigure adaptarea
întreprinderii la condiþiile schimbãtoare ale mediului;
7) cea mai importantã decizie în politica întreprinderii este stabilirea
combinaþiei dintre producþie ºi piaþã.
Planificarea inovaþiilor ca parte componentã a planificãrii
strategice a întreprinderii
Planificarea inovaþiilor este o parte a domeniului planificãrii strategice.
În funcþie de destinaþia, volumul ºi omogenitatea resurselor utilizate
prevãzute în plan pot fi stabilite criterii pentru caracteristici structurate în
conformitate cu tipurile de inovaþii.
Procesul de decizie privind inovaþiile se caracterizeazã prin
numeroase relaþii de tip feed-back, care apar ca efect necesar al
urmãtoarelor puncte critice:
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1) verificarea resurselor întreprinderii ºi a posibilitãþilor de acþiune pe
piaþã în domeniul inovaþiei, având obiective strategice;
2) coordonarea obiectivelor din domeniul inovaþiei cu obiectivele
strategice ºi verificarea compatibilitãþii acestor obiective cu
orientãrile strategice;
3) verificarea corelãrii rezultatelor previzibile obþinute pe piaþã cu
analiza strategicã a dinamicii pieþei ºi a concurenþei;
4) verificarea capacitãþii de realizare în condiþiile unui excedent
“Cash-Flow” disponibil din gândirea de portofoliu;
5) verificarea resurselor interne ºi externe cu ajutorul analizelor
privind forþa ºi slãbiciunile;
6) corelarea planurilor concrete de execuþie cu conceptele þãrilor
(portofoliul þãrilor) ºi cu obiectivele de dezvoltare specifice acestor
þãri.
Strategii ca elemente de legãturã între întreprindere ºi mediu
Conceptul de ciclu de viaþã
Ciclul de viaþã aratã evoluþia previzibilã sau constantã în trecut a
unui produs sau proces, în intervalul de timp în care se aflã pe piaþã.
În legãturã cu problema deciziei pe piaþã deosebim patru alternative
de strategii: 1) Primul pe piaþã (First to market); 2) Urmeazã liderul (Follow
the leader); 3) Inginerie aplicatã (Aplication engineering); 4) Doresc ºi eu
(Me too)
Conceptul de curbã de experienþã
Conceptul de curbã de experienþã desemneazã efectul de regresie a
costurilor, care apare în multe ramuri dupã un timp mai îndelungat.
Constatãrile reieºite din curba de experienþã sunt legate de: 1) o
valoare monetarã constantã; 2) costurile cuprinse în crearea valorii; 3)
costurile de fabricaþie ºi de administrare; 4) potenþialul de reducere a
costurilor; 5) ramurã ºi întreprindere.
Conceptul curbei de experienþã poate servi la rezolvarea urmãtoarelor
probleme: 1) prognozarea pe termen lung a evoluþiei costurilor ºi preþurilor;
2) evaluarea nivelurilor potenþiale ale costurilor în raport cu concurenþa; 3)
cuantificarea efectelor modificãrii ponderii întreprinderilor pe piaþã asupra
nivelului costurilor; 4) evaluarea situaþiei strategice iniþiale (de pornire); 5)
evaluarea posibilitãþilor de raþionalizare specifice produsului; 6) cunoaºterea
efectelor de feed-back generate de realizarea produsului asupra organizãrii,
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a finanþelor ºi a personalului; 7) fundamentarea alegerii între producþia
proprie ºi cooperarea cu alþii; 8) indicarea cauzelor adoptãrii de cãtre
concurenþã a diferitelor strategii; 9) evaluarea nivelului costurilor iniþiale
pentru pãtrunderea pe pieþele existente (ale produselor).
Modelul PIMS – Impactul profitului asupra strategiei de piaþã
(Profit impact on Market Strategy)
În cadrul modelului PIMS se identificã ºase categorii de variabile,
corespunzãtoare factorilor strategici de succes: 1) atractivitatea pieþei, a industriei ºi a mediului; 2) poziþia în cadrul concurenþei; 3) eficienþa comportamentului investiþional; 4) alocarea bugetarã; 5) caracteristicile întreprinderii;
6) schimbãri în cadrul celor cinci categorii de variabile prezentate anterior.
Analiza situaþiei strategice iniþiale (punctul de plecare)
Analiza situaþiei strategice iniþiale se desfãºoarã în mai multe etape:
1) analiza situaþiilor strategice trebuie sã identifice ºi sã evalueze
strategiile actuale;
2) analiza mediului întreprinderii trebuie sã caracterizeze sfera
generalã a întreprinderilor ºi condiþiile sectorului industriei în
privinþa ºanselor ºi riscurilor pentru întreprindere;
3) analiza întreprinderii trebuie sã evidenþieze forþa ºi slãbiciunile
întreprinderii în raport cu cel mai puternic concurent al sãu;
4) analiza rezultatã din (2) ºi (3) trebuie sã compare forþa ºi slãbiciunile întreprinderii cu ºansele ºi riscurile din mediul economic;
Pentru fiecare analizã a întreprinderii ºi a mediului trebuie efectuate
analize pentru mãsurarea: atractivitãþii pieþei (o analizã a mediului); poziþiei
de concurenþã (o analizã a întreprinderii).
Tehnica de portofoliu ca un concept de bazã pentru formularea
strategiei
Bazele conceptului
Principiul de bazã al tehnicii de portofoliu este structurarea mediului
economic în domenii de afaceri relativ independente unul faþã de altul.
Acestea reprezintã combinaþii produs/piaþã ale întreprinderii. O combinaþie
produs/piaþã rezultã din stabilirea obiectivelor întreprinderii privind produsele
ºi piaþa.
Unitãþi comerciale strategice
În cadrul analizei conceptelor de piaþã se delimiteazã anumite
domenii comerciale, aºa-numitele unitãþi comerciale strategice (UCS),
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considerate baza conducerii strategice a întreprinderii ºi se cerceteazã
conþinutul lor. Unitãþile comerciale strategice sunt oamenii sau segmente
omogene, cu autonomie foarte mare, care influenþeazã întreaga organizare
a întreprinderii. Domeniile comerciale strategice constituie elemente ale
portofoliului general al întreprinderii.
Caracteristicile esenþiale ale unitãþilor strategice comerciale sunt
urmãtoarele: 1. autonomia funcþionalã; 2. importanþã pentru societate; 3.
ieºirea din concurenþã; 4. obþinerea unor avantaje relative în concurenþã; 5.
independenþã decizionalã relativã; 6. eficienþa conducerii.
Conducerea orientatã pe principiile economiei de piaþã într-o
întreprindere cu unitãþi comerciale strategice are urmãtoarele avantaje:
− eliberarea conducerii comerciale de rãspunderea pentru venituri;
− de conducerea unitãþii comerciale strategice rãspunde conducerea
întreprinderii;
− eliberarea conducerii întreprinderii de tranzacþiile care se rezolvã
în trei zile;
− îmbunãtãþirea deciziilor privind relaþia produs/piaþã prin
conlucrarea tuturor sectoarelor funcþionale (ex.: desfacere,
producþie, finanþe etc.);
− sporirea flexibilitãþii prin descentralizarea deciziilor privind relaþia
produs/piaþã;
− integrarea mai activã cu piaþa prin relaþii directe cu clienþii;
− renunþarea la ambiþii personale;
− reducere simþitoare a costurilor;
− capacitatea de conducere nefolositã a unor colaboratori tineri
poate fi utilizatã în conducerea unei unitãþi comerciale strategice;
− nu sunt necesare schimbãri în managementul linear;
− cercurile de muncã (de studiu) existente, care au o eficienþã
redusã, devin inutile;
− sistemele de planificare ºi control sunt mai eficiente.
Soldul dintre costurile prevãzute ºi comenzile de activitate reprezintã
programul de reducere a costurilor într-o UCS.
Conceptul de portofoliu al Grupului Consultativ din Boston
(Boston Consulting Group)
Cu ajutorul matricii de portofoliu ne putem informa într-o formã
sugestivã asupra poziþiei strategice a domeniilor comerciale ale
întreprinderii, respectiv ale diferitelor grupe de produse sau produse, ale
unui domeniu strategic comercial.
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Concepþiile de portofoliu situeazã în centrul atenþiei lor gama de
produse ale întreprinderii ºi rentabilitatea acestora.
În vederea aprecierii produselor, în modelul Grupului Consultativ din
Boston (CCB) sunt introduse douã variabile: rata de creºtere a pieþei
corespunzãtoare ºi ponderea produsului de piaþã.
Întreprinderea trebuie sã încerce ca, în planificarea producþiei, sã
realizeze un echilibru între produsele ce conduc la creºterea pieþei ºi
produsele rezistente, pentru a asigura dezvoltarea întreprinderii pe termen
lung.
Bazele concepþiei de portofoliu sunt cunoºtinþele despre analiza
ciclului de viaþã, a curbei de experienþã ºi a stadiului PIMS. În cazul cel mai
general se pun faþã în faþã ponderea pe piaþã (“market share”) cu viitoarea
creºtere a pieþei (“market growth”). Fiecãrui domeniu de planificare îi
revine, corespunzãtor caracteristicilor sale, un anumit grad de importanþã: 1.
segmentele de produs/piaþã; 2. domeniul produsului sau cel comercial; 3.
unitãþile comerciale strategice; 4. sectoarele; 5. domeniul întreprinderii.
Alãturi de portofoliul situaþiei existente, ca bazã a analizei, se
formuleazã un portofoliu-scop pentru a putea dezvolta activitãþile strategice
necesare pentru îmbunãtãþirea situaþiei actuale a întreprinderii ºi realizarea
în viitor a unei situaþii dorite.
Conceptul de portofoliu al companiei McKinsey
Sistemul de apreciere, dupã McKinsey, se caracterizeazã, în esenþã,
prin urmãtoarele trãsãturi:
1. îmbunãtãþirea unei matrice sinoptice de portofoliu prin adãugarea a
douã dimensiuni: atractivitatea ramurii ºi forþa domeniului de
afaceri;
2. evaluarea complexului de factori;
3. identificarea, respectiv fundamentarea factorilor principali
generatori de rezultate pozitive în diferite faze ale analizei de
portofoliu;
4. abaterea de la strategiile ºi alternativele standard;
5. alocarea resurselor.
Concepþia-scop se poate realiza în urmãtoarele etape de planificare:
1) dezvoltarea alternativelor strategice prin luarea în considerare a
condiþiilor de mediu ºi de concurenþã; 2) evaluarea ºi alegerea strategiilor;
3) elaborarea concepþiei-scop prin considerarea deosebitã a unei teorii de
echilibru.
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Pentru a asigura o orientare avantajoasã în sfera concurenþei se
propun urmãtoarele etape parþiale: 1) constituirea Informaþiei de bazã; 2)
elaborarea ipotezelor pentru orientarea strategicã de ansamblu a
principalilor concurenþi; 3) analiza unor strategii mai avantajoase ale
concurenþilor principali; 4) analiza reacþiei la concurenþã; 5) elaborarea
ipotezelor pentru crearea în continuare a situaþiilor de concurenþã; 6)
evaluarea portofoliului concurenþei.
Controlul operativ ºi strategic
Criterii
Orientarea planurilor
Complexitatea
Dimensionarea
structurilor
Tipul de informaþii

Comunicaþie
Scopul prezentãrii
Persoane care
colaboreazã

Planificare
Cãtre anumite aspecte
Multe variabile
Nestructuratã ºi neregulatã,
orientatã pe probleme mai
degrabã externã;
Mai puþin precisã;
împrãºtiatã

Control
Asupra întregii organizãri
Mai puþin complex
Regulat, conform instrucþiunilor; structurat pe pãrþi
Integrat, mai degrabã
intern; mai precis; orientat
cãtre trecut relativ dificil
conduce la rezultatele dorite

Relativ simplã
Aratã rezultatele previzibile
Management de vârf
Management de vârf ºi
linear multe activitatea de
administrare, capacitate de
convingere
Puþine

Numãrul
colaboratorilor
Necesitãþi de
Creativitate, gândire
activitate intelectualã analiticã, inovare, dorinþã de
experiment
Raportul dintre
Dominã planificarea, este
Accent pe planificare ºi
planificare ºi control sprijinit controlul
control pe termen scurt
acþiuni pe baza unor politici
mai puþin dificilã
Orizontul de timp
Pe termen lung
Rezultate
Politici, mod de acþiune
Aprecierea
Foarte dificilã
rezultatelor
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Planificarea
- cunoaºterea unei probleme
- aprecierea situaþiei iniþiale, de pornire
- analiza cauzelor pentru clarificarea ºi precizarea
problemelor deschise ºi a intenþiilor posibile
- stabilirea obiectivelor concrete de plan, respectiv
criteriile de decizie
- cãutarea ºi elaborarea unor soluþii alternative
- aprecierea consecinþelor aplicãrii soluþiilor alternative în
privinþa criteriilor de decizie ºi respectiv a obiectivelor
Decizia
- aprecierea posibilitãþilor de soluþionare
- alegerea soluþiei ce urmeazã sã fie aplicatã
Realizarea
- transpunerea unei soluþii în mãsuri ºi prevederi de
acþiune (premise: operaþionalizarea prin prezentarea
unor dimensiuni obligatorii)
Controlul
- comparaþii între ce este ºi ce trebuie sã fie
- cu mãrimi efective (“reglare”/”feed-back”)
- cu mãrimi previzibile (“conducere”/”feed-forward”)
- analiza abaterilor
- trecute
- viitoare (abateri anticipate)
Revizuirea legatã de
- progresul într-un proces în curs de desfãºurare
(execuþie, rezultate parþiale)
- rezultatele obþinute din procese încheiate
- modificarea condiþiilor cadru care au asigurat
fundamentarea planului (revizuirea planului ºi a
coordonãrii)

Faza de incitare

Faza de cãutare

Faza de decizie

Faza de realizare

Faza de control

Faza de revizuire

PIAÞA MUNCII ªI POLITICA PIEÞEI
MUNCII ÎN GERMANIA
Hartmut SEIFERT, Institutul de Cercetãri Economice
al Ligii Sindicatelor Germane

1. Prezentarea problemei
Trecerea de la un sistem economic la altul, aºa cum se pregãteºte în
þãrile socialiste est europene sau (ca ºi în cazul fostei RDG) este în curs de
înfãptuire, ridicã probleme enorme de adaptare, care pot conduce, în primul
rând în cursul fazei de rupturã, la perturbãri economice cu efecte sociale
decisive. Existã, de fapt, modele de transformare. În ciuda lipsurilor lor,
þãrile cu economie de piaþã de orientare socialã din Europa centralã, de vest
ºi de nord pot constitui modele pentru libertate politicã, eficienþã economicã
ºi dreptate socialã. Pentru faza rupturii sociale ºi economice lipsesc însã
modelele care ne-ar putea arãta cum se realizeazã transformarea cât mai
rapidã ºi mai lipsitã de conflicte a sistemelor sociale. De aceea nu pot fi
evitate procesele de cãutare. Trebuie solicitat domeniul intensivitãþii. În
acest proces trebuie cheltuiþi ºi bani pentru instruire. De aceea nu este
anormal ca, din orice domeniu al politicii în care s-a acumulat o experienþã
bunã, sã se primeascã sfaturi ºi ajutor.
Cu aceastã ocazie se ridicã însã o problemã ºi pentru cei ce oferã
consultaþii. Astfel, se poate explica modul de aplicare al politicii pieþei muncii
din Germania ºi se poate prezenta experienþa dobânditã. Dar nu se pot
transfera în alte societãþi sistemele politice, cadrul ºi structura lor
instituþionalã ºi organizatoricã de acþiune, fãrã a se þine cont de condiþii.
Acest proces ar fi similar cu transplantul unor organe în corpuri strãine cu
alte sisteme imunitare. Aceastã analogie ar putea sã parã banalã. Dar ea
este, tocmai pentru politica pieþei muncii, deosebit de semnificativã.
Politica pieþei muncii în Germania, dar ºi în alte þãri, cu economie de
piaþã cu orientare socialã, ca în Suedia ºi Austria, funcþioneazã mereu
numai ca un element de armonizare a diferitelor domenii ale politicii, cum
sunt politica economicã ºi financiarã, politica monetarã, politica pregãtirii
profesionale ºi, indirect, politica preþurilor.
În privinþa politicii pieþei muncii, Germania, poate sã priveascã în urmã
cãtre o experienþã de mulþi ani. Pânã în 1975 problema principalã a pieþei
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muncii a fost aceea ca, având în vedere ocuparea deplinã ºi ratele de
creºtere economicã puternice, sã punã la dispoziþie suficientã forþã de
munca calificatã pentru economie ºi administraþie. Începând cu mijlocul
anilor 70 situaþia pieþei muncii s-a inversat. Acum existã ºomaj de masã.
Pânã acum politica pieþei muncii poate sã indice o serie de rezultate. Fãrã
utilizarea diferitelor instrumente situaþia pieþei muncii ar fi mult mai proastã.

2. Concepþia privind politica activã a pieþei muncii
Bazele politicii publice a pieþei muncii sunt date de Legea privind
stimularea muncii din 1969 (L.S.M.), adoptatã în urma unui larg consens al
tuturor grupelor sociale. Legiuitorul a urmat recomandãrile fãcute de OECD
de elaborare a unei politici a pieþei muncii în economiile de piaþã dezvoltate,
a cãrei caracteristicã predominantã sã fie aceea de a interveni în viitor, mai
mult decât pânã acum, în procesele de pe piaþa muncii. Pânã acum, în
cadrul politicii pieþei muncii a dominat ideea de asigurare. Sarcina centralã a
politicii pieþei muncii a fost privitã ca fiind aceea de menþinere la un nivel cât
mai scãzut posibil a consecinþelor materiale ale ºomajului ºi de preocupare
pentru mijlocirea rapidã a reintegrãrii în activitate. Cel puþin aºa arãtau
dispoziþiile de bazã ale legii privind medierea în muncã ºi asigurarea
ºomajului, existentã încã din 1927 ºi modificatã de mai multe ori.
Influenþarea proceselor de pe piaþa muncii nu era prevãzutã în aceastã
concepþie. Cu totul altfel este însã conceputã LSM. Ea preia sarcini de
politicã a proceselor ºi pune chiar accent pe intervenþiile profilactice. Chiar
într-un stadiu incipient trebuie ca dezvoltarea pieþei muncii sã fie astfel
conceputã prin activitãþi orientate, încât efectele negative nici sã nu aparã.
Pe primul plan se situeazã acum activitãþile de conducere ºi operative, care
sã asigure raporturile de ocupare aflate în pericol ºi sã creeze altele noi. În
principiu, acestea trebuie sã aibã întâietate în raport cu asigurarea socialã a
ºomajului. Pentru a pune în evidenþã în mod deosebit aceste modificãri de
concepþie, politica pieþei muncii a obþinut atributul de “activã”.
Odatã cu aplicarea LSM, s-a urmat cursul deja introdus prin Legea
privind stabilitatea ºi creºterea (LSC), care prevedea lãrgirea competenþelor
de intervenþie a statului pe piaþa muncii. Odatã cu Legea privind stabilitatea
ºi creºterea din 1967 ne-am luat rãmas bun, din punctul de vedere al politicii
ordinii, de la o concepþie de politicã economicã neoliberalã, care se limita la
politica concurenþei ºi respingea intervenþiile de tipul politicii de proces,
considerându-le opuse pieþei ºi cu efecte de reducere a eficienþei. Noua
concepþie a politicii economice ºi de piaþã a muncii s-a orientat în funcþie de
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concepþia keynesistã de bazã ºi a condus, în esenþã, la elaborarea unei
politici economice ºi financiare anticiclice. LSM, trebuia sã acopere unele
flancuri rãmase încã descoperite ale conducerii globale a proceselor
economice de ansamblu, realizatã prin Legea privind stabilitatea ºi
creºterea, ºi sã definitiveze o concepþie globalã completã de politicã a
ocupãrii. În detaliu, Legea stimulãrii muncii prevede urmãtoarele obiective:
evitarea ºomajului ºi subocupãrii; stimularea mobilitãþii profesionale;
compensarea consecinþelor negative resimþite de angajaþi în urma
introducerii progresului tehnic ºi a restructurãrilor; integrarea profesionalã a
celor handicapaþi fizic, psihic sau afectiv; integrarea femeilor în piaþa muncii;
protejarea pe piaþa muncii a angajaþilor mai bãtrâni; îmbunãtãþirea structurii
de ocupare în regiunile ºi ramurile de activitate neglijate.
Acestui catalog de obiective îi este asociat un ºir de instrumente.
Pentru aceasta este valabil principiul conform cãruia mijlocirea obþinerii
posturilor de pregãtire sau de muncã, ca ºi aplicarea mãsurilor de
perfecþionare profesionalã, au prioritate evidentã faþã de compensaþiile
salariale. Urmãtoarele tipuri de activitãþi pregãtesc politica pieþei muncii:
cercetarea pieþei muncii ºi a meseriilor; medierea în muncã; consultanþã de
specialitate; angajarea forþei de muncã strãine, inclusiv stabilirea dreptului la
muncã; stimularea individualã ºi instituþionalã a pregãtirii ºi perfecþionãrii
profesionale, ca ºi a recalificãrii; stimularea începerii lucrului (ajutoare
pentru mobilitate, subvenþii ale costurilor salariale); bani pentru munca cu
program redus; stimularea ocupãrii pe tot parcursul anului în domeniul
construcþiilor; mãsuri pentru crearea de locuri de muncã; compensaþii
salariale (bani pentru ºomeri, ajutor de ºomaj, bani pentru caz de nereuºitã
la concurs).
Aceste activitãþi se referã la diferite situaþii problematice, dupã cum
urmeazã:
• Pentru acoperirea unui gol al ofertei (lipsã de forþã de muncã)
servesc activitãþile de angajare ºi mobilizare pe pieþele internã ºi
externe, ca ºi mãsurile de calificare.
• ªomajul sezonier trebuie sã fie cât mai limitat prin stimularea
ocupãrii pe tot parcursul anului în construcþii ºi prin plata unor sume
pe perioada de vreme rea, pe mãsura efectelor sociale.
• ªomajul fricþional trebuie eliminat prin activitãþi de informare,
consultare ºi mediere, ca ºi ajutor de mobilitate.
• ªomajul structural poate sã aparã prin schimbãri de calificare
condiþionate de restructurãri tehnologice ºi de ramurã, atunci când
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angajaþii nu se pot adapta suficient nici în privinþa mobilitãþii regionale,
nici a calificãrii. În privinþa restructurãrii regionale trebuie sã fie
stimulatã capacitatea de adaptare prin ajutoare destinate stimulãrii
mobilitãþii (costul mutãrii, bani pentru conciliere etc.), iar în privinþa
profesiunii ºi a calificãrii prin acoperirea costurilor de pregãtire,
reintegrare etc.
Împotriva ºomajului conjunctural, Legea privind stimularea muncii
prezintã mãsuri de creare de locuri de muncã, compensaþii pentru
munca cu program redus ºi compensaþii salariale (mecanismul “Builtîn-Stabilizer”).
ªomajul condiþionat de creºtere conduce la situaþia cea mai grea
de rezolvat cu ajutorul instrumentelor politicii pieþei muncii.Politica
pieþei muncii poate sã apeleze, în acest caz, la instrumentarul
prevãzut pentru situaþii de conjuncturã: mãsuri de creare de locuri de
muncã, compensaþii pentru munca cu program redus, mãsuri de
perfecþionare a pregãtirii, ajutor pentru mobilitate ºi subvenþionarea
salariilor. Aplicarea lor va avea efecte numai dacã se vor face
concomitent eforturi corelate de politicã economicã, care sã învioreze
activitatea de investiþii ºi sã stimuleze creºterea volumului capitalului
(ex. În cadrul unor ajutoare în investiþii, programe de acordare de
credite, stimularea activitãþii de cercetare-dezvoltare etc.).
Probleme ale ocupãrii categoriilor de persoane handicapate
trebuie rezolvate prin mãsuri de calificare (perfecþionare profesionalã
ºi recalificare), ajutor de mediere sau subvenþii la costurile salariale.
Asigurarea socialã în caz de ºomaj. Dacã nu se reuºeºte sã se
evite ºomajul prin aplicarea timpurie ºi operativã a instrumentelor
politicii pieþei muncii, atunci compensaþiile salariale (bani ºi ajutoare
pentru ºomaj) asigurã pentru un anumit timp ºi anumite condiþii
revendicative, baza existenþei materiale.

3. Utilizarea instrumentelor
3.1. Dezvoltarea pieþei muncii depinde de anumiþi factori. Pe latura
cererii, nivelul creºterii economice, creºterea productivitãþii ºi timpul mediu
de lucru efectiv realizat pe o persoanã decid asupra numãrului de persoane
care pot intra în relaþii de muncã. Determinantele hotãrâtoare pentru oferta
de forþã de muncã sunt evoluþia populaþiei în vârstã de muncã ºi înclinaþiile
cãtre ocupare a diferitelor categorii de populaþie. Evoluþia cererii ºi ofertei
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stabileºte dacã piaþa muncii se miºcã echilibrat, dacã se produce ºomaj sau
apare o cerere mai mare decât oferta.
Aºa cum aratã datele din tabelul nr. 1, situaþia pieþei muncii în
Germania, s-a modificat esenþial la mijlocul anilor 70. În timp ce pânã la acel
moment forþa de muncã a fost mult mai mare decât oferta (“supraocupare”),
de atunci situaþia s-a inversat.
Apare o lipsã cronicã de locuri de muncã. Numãrul ºomerilor s-a
situat, în ultimii 15 ani, numai pentru puþin timp sub limita milionului, iar
începând cu 1983 a oscilat în jurul unei cifre mai mari de 2 milioane.
ªomajul menþinut la cote înalte pare aproape surprinzãtor, deoarece
evoluþia ocupãrii ºi-a depãºit de mult punctul de minim din 1976, de 25,974
mil. persoane ocupate, iar în 1990 a atins în medie 28,32 milioane,
ajungând la un nou punct de maxim în istoria perioadei de dupã rãzboi.
Aceasta este oricum o creºterecu 9% sau 2,35 milioane persoane ocupate.
Fãcând abstracþie de aceastã evoluþie favorabilã a cererii,
dezechilibrul permanent ºi ridicat pe piaþa muncii se explicã dacã se ia în
considerare evoluþia pieþei muncii de pe latura ofertei. Începând cu 1976
numãrul celor interesaþi sã fie angajaþi în Germania (potenþialul forþei de
muncã) a crescut în total cu 3,7 milioane. Aceastã evoluþie se explicã prin
influenþe demografice, o puternicã tendinþã a femeilor de a solicita locuri de
muncã, un numãr în creºtere a strãinilor (a doua generaþie) ºi în ultimii ani,
mai ales, o imigraþie crescândã (din URSS, România, Polonia ºi Germania).
Nici chiar avântul economic deosebit de viguros ºi de duratã de dupã
anul 1982 (vezi tabelul nr. 1), ca ºi reducerea sãptãmânii de lucru realizatã
de atunci încoace nu au fost suficiente pentru a satisface cu locuri de
muncã întregul potenþial de forþã de muncã din Germania. Politica pieþei
muncii s-a aflat în ultimii ani în faþa unor mari solicitãri.
Tabelul nr. 1
Creºterea ºi piaþa muncii în perioada 1970-1989
Anul
1970
1971
1972

Produsul
intern brut
5,1
2,9
4,2

- modificãrile anuale în procente Productivitatea1) Volumul de
Populaþie
muncã2)
ocupatã3)
4,7
0,4
1,3
4,1
-1,1
0,4
5,2
-0,9
0,4
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Anul
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Produsul
intern brut
4,7
0,3
-1,6
5,4
3,0
2,9
4,2
1,4
0,2
-0,6
1,5
2,8
2,0
2,3

1)

În preþuri 1980.

2)

În preþuri 1980.

3)

În þarã.

Productivitatea1)
5,1
3,0
3,2
4,3
4,6
3,4
3,6
0,4
1,1
0,3
3,4
3,2
2,5
1,5

Volumul de
muncã2)
-0,4
-2,7
-4,6
1,1
-1,5
-0,5
0,6
1,0
-1,0
-0,9
-1,8
-0,3
-0,6
0,9

Populaþie
ocupatã3)
1,1
-1,2
-2,7
-0,5
0,1
0,8
1,7
1,6
-0,1
-1,2
-1,4
0,2
0,7
1,4

Sursa: DIW – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Produsul social ºi circuitul
veniturilor.

3.2. Compensaþii salariale. În cadrul sarcinilor tradiþionale ale politicii
publice a pieþei muncii se include ºi asigurarea financiarã în caz de ºomaj,
care serveºte concomitent pentru stabilizarea conjuncturalã, urmãrind, de
altfel, sã surprindã orice scãderi posibile ale cererii. Distingem trei tipuri de
acþiuni:
• Ajutor în bani pentru ºomeri: În aceastã privinþã existã o
revendicare îndreptãþitã de asigurare. Revendicãri are cel care este
ºomer, cãruia îi stã la dispoziþie medierea muncii, care încheie
perioada de aºteptare de la ultima angajare (ultima angajare trebuie
sã fie de cel puþin 360 de zile) ºi care se prezintã ca ºomer la oficiul
de forþã de muncã. Nivelul ºi durata ajutorului de ºomaj sunt legate de
contribuþia precedentã pentru ºomaj ºi de nivelul ultimului venit (net).
ªomerii care întreþin copii primesc 68%, iar ceilalþi 63% din nivelul
ultimului venit. Ajutorul este limitat la 12 luni. În orice caz ºomeri mai
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bãtrâni de 42 de ani – în funcþie de timpul de aºteptare – pot primi
bani pe o perioadã de pânã la 32 de luni.
Dintre ºomerii înregistraþi, nici mãcar jumãtate (în 1989 au fost în
medie 43,6%) nu primesc bani la nivelul ridicat al ajutorului de ºomaj. Circa
¼ din ºomerii înregistraþi trebuie sã se mulþumeascã cu nivelul scãzut al
ajutorului de ºomaj ºi circa 1/3 din totalul ºomerilor nu au pretenþii la servicii
sau nu sunt deciºi în faþa propunerilor (vezi tabel nr. 2).
• Ajutorul pentru ºomeri: Deosebim douã variante. În prima poate fi
oferit ajutorul final de ºomaj, când drepturile pentru ajutor în bani au
încetat. A doua presupune revenirea la dreptul iniþial de ajutor de
ºomaj prin prestarea unei activitãþi de cel puþin 150 de zile, cu
contribuþia respectivã pentru ºomaj. Perioada pentru care se acordã
ajutor pentru ºomeri este practic nelimitatã. Nivelul reprezintã 56% din
ultimul venit net, ºi pentru ºomerii cu cel puþin un copil. În orice caz,
spre deosebire de ajutorul în bani pentru ºomeri, se verificã gradul de
sãrãcie al ºomerului, adicã se calculeazã veniturile ºi averea
ºomerului ºi a soþului (sau soþiei), ca ºi veniturile copiilor minori.
Tabelul nr. 2
ªomeri dupã tipul de serviciu
(serviciile sunt evaluate ca medie anualã)
Anul

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

ªomeri
înregistraþi

mii pers.
889
1.272
1.833
2.258
2.266
2.304
2.228
2.229
2.242

Sursa: ANBA.

Din care:
Tipuri de servicii
Bani pentru Ajutoare pentru Nu beneficiazã de serviºomeri
ºomeri
cii sau nu sunt deciºi
%
%
%
51,1
13,7
35,2
54,9
13,3
31,8
50,5
15,9
33,6
44,9
21,5
33,6
37,9
26,4
35,7
36,3
26,8
36,9
35,9
27,0
37,1
37,4
26,0
36,7
42,2
23,6
34,2
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3.3. Acþiuni operative
3.3.1. Mãsuri de asigurare ºi creare de locuri de muncã. Politica
pieþei muncii nu poate sã creeze locuri de muncã de duratã. Dar, ea poate
asigura temporar locuri de muncã aflate în pericol ºi poate crea pentru un
timp limitat relaþii suplimentare de ocupare. În ce mãsurã a reuºit sã
contribuie pe aceastã cale la stabilizare în ultimii ani putem vedea în tabelul
nr.3. Prin acordarea de bani în caz de program redus, prin mãsuri de creare
de locuri de muncã ºi perfecþionarea profesionalã, s-a redus ºomajul, cel
puþin în ultimii ani, în total cu circa 323.000 persoane.
Tabelul nr.3
Ocuparea absorbantã ºi efectul asupra ocupãrii a politicii pieþei muncii

1. Lucru cu program redus
2. Mãsuri de creare a
locurilor de muncã
3. Stimularea perfecþionãrii
profesionale ºi recalificãrii
4. Total 1+3
5. Degrevare de impozite a
ºomerilor

(mii persoane)
1974 1975 1979 1982 1984 1987 1989
292 773
88 606 384 278 125
3

16

51

29

71

115

100

117
412

127
916

73
212

117
755

124
579

187
580

200
425

231

391

188

368

301

386

323

Altfel spus: ºomajul ar fi fost în total cu 16% mai ridicat. Mai precis a
fost vorba de urmãtoarele mãsuri:
• Compensaþii în bani pentru munca cu program redus se folosesc
în cazul unei lipse temporare a locului de muncã, pentru ca, pe de o
parte, întreprinderea sã-ºi pãstreze propria forþã de muncã, iar pe de
altã parte, sã evite ºomajul. De regulã, ajutorul în bani pentru ºomeri
se plãteºte pe 6 luni, dar în situaþia specialã a regiunilor afectate de
ºomaj poate sã ajungã pânã la 24 de luni, iar în industria oþelului care
trebuie sã suporte crize structurale, se plãteºte chiar pânã la 36 de
luni. ªomerii care trebuie sã întreþinã cel puþin un copil, obþin 68% din
venitul pierdut, iar ceilalþi 63%.
În ultimii ani timpul de muncã s-a redus cu circa 1/3 prin folosirea
programului redus.
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• Mãsurile de creare de locuri de muncã sunt singurul instrument al
Legii privind stimularea muncii, prin care se creeazã nemijlocit locuri
de muncã suplimentare. Prin subvenþionarea costurilor salariale cu
50%-75%, din cheltuielile cu munca se stimuleazã lucrãrile publice. În
regiunile cu o ratã a ºomajului peste medie, subvenþia poate sã
reprezinte 90%, iar în cazuri deosebite, chiar 100%. Perioada de
aplicare a mãsurilor este de regulã de un an, dar poate fi prelungitã
pânã la doi ani, iar în cazuri de excepþie chiar pânã la 3 ani. La
lucrãrile care prezintã interes public se includ, de exemplu, crearea ºi
îmbunãtãþirea infrastructurii sociale, a domeniului locuinþelor, a
construcþiilor pentru odihnã, timp liber ºi sport, a mãsurilor împotriva
zgomotului, a ocrotirii peisajului sau a asigurãrii serviciilor ambulatorii
sau staþionare pentru acordarea de consultaþii ºi îngrijire. În ultimii ani
a crescut tot mai mult importanþa mãsurilor în domeniul protecþiei
mediului (canalizare, îndiguiri, înlãturarea ºi evaluarea deºeurilor), ca
ºi în domeniul economisirii energiei.
Întrucât în cadrul mãsurilor de creare de locuri de muncã se oferã
numai o subvenþie de la costurile salariale, apare deseori dificultatea de a
determina costurile reale. Tocmai în regiunile caracterizate de structuri
necorespunzãtoare ºi de ºomaj ridicat, purtãtorii unor asemenea mãsuri. De
aceea se verificã dacã mijloacele reale necesare pentru mãsurile de creare
de locuri de muncã au fost folosite la finanþarea altor programe în cadrul
politicii ocupãrii. Asemenea finanþãri combinate sunt posibile în cadrul
programelor de stimulare a construcþiilor în oraºe, de stimulare economicã
regionalã sau sectorialã, a diferitelor fonduri sau programe speciale ale
landurilor.
• Stimularea perfecþionãrii profesionale. Prin stimularea individualã
sau instituþionalã a perfecþionãrii profesionale nu se creeazã nemijlocit
relaþii de ocupare suplimentare. Participarea la forme de pregãtire, de
perfecþionare sau recalificare reduce însã numãrul ºomerilor, pentru
cã aceste persoane, în loc sã fie inactive, îºi ridicã nivelul de calificare
sau se adapteazã la cerinþele generate de modificãrile structurale ºi,
prin aceasta, îºi ridicã ºansele în vederea ocupãrii. În medie, pe anul
1989, circa 200.000 de persoane au beneficiat de asemenea mãsuri.
Aceastã cifrã corespunde aproximativ unei ordini de mãrime de 10%
din totalul ºomerilor. Obiectivele perfecþionãrii profesionale ºi a
recalificãrii sunt urmãtoarele: sã adapteze cunoºtinþele ºi capacitatea
profesionalã la cerinþele profesionale mereu schimbãtoare; sã
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reintegreze personalul mai în vârstã; sã ia examenele finale rãmase
nepromovate.
Premisele pentru participarea la mãsurile de perfecþionare sunt:
− persoanele sã fi încheiat o formã de pregãtire profesionalã ºi sã
aibã o activitate ulterioarã pregãtirii de cel puþin 3 ani; persoanele
care nu au încheiat o formã de pregãtire trebuie sã fi lucrat cel
puþin 6 ani.
Beneficiarii acestor mãsuri obþin o sumã de bani pentru întreþinere, ca
o compensaþie salarialã, care reprezintã în prezent 73% din ultimul venit în
cazul în care soþia (sau soþul) sunt în situaþia de a fi întreþinute ºi 65% în
celelalte cazuri.
• Stimularea începerii activitãþii, ajutor în vederea reintegrãrii ºi
pentru tranziþie. Pentru stimulare începerii lucrului se plãtesc,
pentru ºomeri sau pentru cei care cautã de lucru ºi care sunt
ameninþaþi în mod direct, ajutoare de susþinere a cheltuielilor cu
cãlãtoria ºi mutarea, sprijin în vederea despãrþirii, tranziþiei, efectuãrii
de cãlãtorii acasã la familie ºi alte cheltuieli cerute de mobilitatea
teritorialã. În 1989 au fost stimulate în acest sens 270000 de
persoane. Printr-un ajutor de integrare, care poate ajunge pânã la
50% din salariul tarifar pe o perioadã de pânã la 2 ani, trebuie
sensibilizaþi patronii sã angajeze ºomerii care au dificultãþi la gãsirea
unui loc de muncã. În 1989 au fost stimulate, pe aceastã cale, în total
10.000 de persoane. Mai nou, se oferã ºi bani pentru tranziþia
ºomerilor care vor sã întreprindã o activitate independentã. Ca
subvenþii se oferã acele contribuþii care altfel s-ar oferi ca bani sau
ajutor de ºomaj. Peste 11.000 de
ªomeri au beneficiat de servicii financiare ca ajutor de debut într-o
activitate independentã.
Efectul de ocupare al acestor servicii se evalueazã greu. În mod
deosebit apar dificultãþi la cuantificarea efectelor secundare. În cazul
ajutorului de reintegrare sau a subvenþionãrii costurilor salariale este greu
de spus dacã întreprinderile ar fi fãcut ºi fãrã aceste mijloace de stimulare
niºte eforturi suplimentare, sau ar fi trecut la situaþia de a echilibra
reducerea posibilã a producþiei cu ºomaj pe termen mai lung.
3.3.2. Medierea muncii ºi consultaþii de specialitate. O sarcinã
centralã a oficiilor de plasare a forþei de muncã o constituie medierea în
gãsirea locurilor de muncã sau de pregãtire, ca ºi consultaþiile de
specialitate. Ambele categorii de servicii sunt gratuite. În cazul medierii
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muncii instituþia federalã pentru muncã deþine monopolul acestei activitãþi,
care a fost însã de curând contestat puternic. Serviciile de mediere ºi
consultanþã a oficiilor de plasare a forþei de muncã sunt la dispoziþia oricui.
De altfel, întreprinderile nu au obligaþia sã raporteze locurile de muncã
libere la oficiile de muncã, ci pot sã-ºi recruteze personalul în numeroase
alte feluri. Din acest motiv nu se raporteazã decât circa 40% din totalul
locurilor de muncã disponibile. În special în cazul muncii calificate,
importanþa oficiilor de muncã este scãzutã.
În ciuda acestor restricþii, oficiile de muncã sunt integrate într-o
mãsurã mare în procesele pieþei muncii. Astfel, în 1989, oficiile de muncã
au realizat 2,28 milioane medieri. Le-au fost raportate 2,23 milioane locuri
de muncã au realizat 2,28 milioane medieri. Le-au fost raportate 2,23
milioane locuri de muncã libere ºi s-au prezentat 3,8 milioane ºomeri.
Procesul de mobilitate între întreprinderi se datoreazã, în buna parte,
oficiilor de muncã ºi este parþial condus.
O posibilitate de a conduce piaþa muncii o oferã consultaþiile de
specialitate. În 1989 s-au adresat oficiilor de muncã circa 1,29 milioane
persoane cu rugãmintea de a li se furniza informaþii ºi consultaþii sistematice
de specialitate; devine astfel posibilã informarea cu privire la alegerea
meseriei, schimbarea meseriei ºi stimularea pentru pregãtirea profesionalã,
precum ºi pregãtirea unei canalizãri aproximative cãtre meserii.
Medierea muncii ºi consultaþiile de specialitate sunt în strânsã
legãturã cu alte instrumente ale politicii pieþei muncii, în special cu mãsurile
de perfecþionare profesionalã ºi creare de locuri de muncã, dar ºi cu
reintegrarea ºomerilor cu probleme deosebite (restricþii impuse de sãnãtate,
calificare scãzutã). Astfel, o mãsurã de calificare poate fi premisa unei
medieri reuºite. Întrucât oficiilor de plasare le revin ºi sarcini de cercetare a
pieþei muncii ºi a orientãrii pe meserii, medierea muncii dispune de repere
aproximative privind tendinþele de evoluþie pe sectoare, meserii ºi calificare
generalã.
3.3.3. Reabilitare profesionalã. Pentru a obþine, a îmbunãtãþi ºi,
respectiv, a reface capacitatea profesionalã ºi de lucru a celor handicapaþi
fizic, psihic sau afectiv, oficiile de muncã oferã servicii privind stimularea
profesionalã. Acestea pot obþine banii necesari temporar pentru
handicapaþi, care din cauza participãrii la o activitate de perfecþionare
profesionalã sau de recalificare nu pot sã-ºi exercite activitatea pe o zi
întreagã.
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Aceºti bani reprezintã 80% din ultimul venit net. De asemenea, se
preiau costurile legate de serviciul de stimulare profesionalã pentru
reabilitare, mai ales costul pregãtirii, taxe de examen etc.

4. Aspecte organizatorice ale politicii pieþei muncii
De aplicarea în practicã a prevederilor din Legea privind stimularea
muncii rãspunde Ministerul pentru Muncã (Bundesanstalt fur Arbeit – BA).
Structura organizatoricã a BA se caracterizeazã prin douã principii. Astfel,
pe de o parte, are o structurã descentralizatã iar pe de altã parte, are
autonomie administrativã.
Departamentul este compus din nouã oficii de muncã ale landurilor,
ale cãror delimitãri corespund foarte mult cu unitãþile teritoriale. La rândul lor
oficiile landurilor se împart în 146 oficii de muncã locale, cu un total de 500
unitãþi subordonate.
Repartizarea teritorialã a oficiilor nu corespunde întotdeauna limitelor
comunelor.
Departamentul nu este o componentã a administraþiei generale a
statului. Fiind o instituþie nemijlocit federalã a dreptului public, ea aparþine
administraþiei indirecte a statului ºi i se conferã autonomia administrativã.
Organele ei sunt tripartide fiind constituite din reprezentanþi ai sindicatelor,
ai patronilor ºi ai instituþiilor publice.
Organele administraþiei autonome au urmãtoarele sarcini:
− consiliul de administraþie: stabileºte orientãrile de bazã ale politicii
BA în cadrul obligaþiilor sale legale ºi supravegheazã înfãptuirea
sarcinilor ministerului federal;
− comitetul director: conduce activitatea BA, atâta timp cât nu este
vorba despre activitãþi administrative directe care intrã în sarcina
preºedintelui;
− comisii de administraþie: acþioneazã pe baza utilizãrii cunoºtinþelor
concrete ºi a experienþei membrilor cu privire la piaþa localã a
muncii sau sectorialã pentru planificarea ºi stabilirea mãsurilor ce
servesc îndeplinirii sarcinilor departamentului în sectoarele sale,
inclusiv a premiselor necesare administrative ºi de personal. În
acest sens, acþioneazã astfel încât serviciile ºi acþiunile BA sã
corespundã realitãþii ºi relaþiilor locale ºi sectoriale, dorinþelor celor
care cautã loc de muncã sau sfaturi, ca ºi necesitãþilor
întreprinderilor ºi administraþiilor. De asemenea, urmãresc
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rezultatele aplicãrii mãsurilor. Aceastã structurã organizatoricã
este valabilã, în principiu, în cele trei planuri: instituþia centralã,
oficiile de muncã ale landurilor ºi oficiile de muncã locale.
Autoadministrarea dispune însã numai de o autonomie limitatã.
Înainte de toate bugetul, dar ºi statutul ºi dispoziþiile departamentului, ca ºi
numirea în funcþiile înalte se aprobã de cãtre conducerea federalã. În fine,
conducerea federalã are posibilitatea, de exemplu, sã opereze modificãri în
activitate, chiar împotriva deciziilor administraþiei. Astfel, poate sã intervinã
în modul de înfãptuire a politicii pieþei muncii, ceea ce a fãcut ºi în trecut în
repetate rânduri. Chiar ºi numai cele nouã modificãri ale Legii privind
stimularea muncii efectuate din 1969 ºi pânã acum dovedesc acest lucru.
Combinaþia dintre o structurã organizatoricã descentralizatã ºi
principiile autoadministrãrii reprezintã o premisã esenþialã pentru o politicã a
pieþei muncii orientatã ºi adaptatã problemelor locale existente. Un exemplu
în acest sens este dat de aplicarea mãsurilor de creare de locuri de muncã.
La nivelul oficiilor locale, deciziile se iau de cãtre colegiile de conducere,
formate din reprezentaþi ai sindicatelor, ai uniunilor patronilor ºi ai puterii
publice, care trebuie antrenate la aplicarea proiectelor de conþinut. În funcþie
de problemele locale specifice ale pieþei muncii, acestea pot deplasa
accentul spre stimularea ocupãrii tinerilor sau al femeilor sau, respectiv, a
handicapaþilor sau a ºomerilor în vârstã. De asemenea, mai pot influenþa
orientarea mãsurilor cãtre domeniul serviciilor sociale sau a protecþiei
mediului sau cãtre îmbunãtãþirea infrastructurii economice. Pe baza
principiului structurii descentralizate a deciziei se atribuie competenþe
agenþilor locali care, de regulã, cunosc în mult mai mare mãsurã problemele
locale decât cei de la nivelul central. Prin participarea diferitelor grupãri
sociale în cadrul autoconducerii nu numai cã se asigurã corelarea diferitelor
canale informaþionale, ci apare ºi posibilitatea de a evidenþia interesele
divergente ºi de a le elimina într-un stadiu incipient, în cadrul unor proceduri
instituþionalizate de luare a deciziei.

5. Costul ºi finanþarea politicii pieþei muncii
5.1. Finanþarea. Politica publicã privind piaþa muncii se finanþeazã, de
regulã, prin contribuþii. Contribuþiile provin parþial de la patroni ºi parþial de la
populaþia ocupatã.
În principiu, existã obligaþia de a contribui – în anumite limite stabilite
– toþi lucrãtorii ºi angajaþii. Nu au aceastã obligaþie, dar nici nu pot formula
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revendicãri, persoanele ocupate cu un timp de muncã mai mic de 18 ore pe
sãptãmânã, ca funcþionari sau particulari. Contribuþia este, în prezent de
4,3% din venitul brut, din care totuºi, angajatul nu plãteºte decât 2,15%.
Când cheltuielile Ministerului Federal pentru Muncã nu pot fi acoperite
din contribuþii, atunci conducerea federalã este obligatã sã acopere deficitul
bugetului prin împrumut sau subvenþii. Cu deosebire în situaþiile mai dificile,
în care pe fondul unei evoluþii conjuncturale nefavorabile numãrul ºomerilor
a crescut rapid, conducerea federalã a trebuit sã intervinã cu ajutoare
financiare.
Deosebit de dramaticã a fost situaþia în anii de crizã 1975 ºi 1981 ca
ºi în 1982. Atunci contribuþiile nu au acoperit decât 52%, 70% ºi respectiv
79% din totalul cheltuielilor. Întrucât atunci ºi rezervele destinate unor
vremuri grele au fost în mare mãsurã consumate, conducerea federalã a
trebuit sã preia 40%, 29% ºi respectiv 21% din cheltuieli.
În situaþiile dificile ale pieþei muncii conducerea federalã a acordat
ajutorul temporar în conformitate cu obligaþia sa de sprijinire prin subvenþii ºi
a asanat problemele financiare aferente politicii pieþei muncii prin mijloace
federale suplimentare. În acelaºi timp a încercat prin intervenþii în domeniul
veniturilor ºi cheltuielilor sã echilibreze bugetul pe termen mediu ºi sã
renunþe astfel la subvenþii. Astfel, s-a îmbunãtãþit situaþia prin repetate
creºteri ale contribuþiilor. În timp ce ponderea contribuþiei era la mijlocul
anilor 60 de numai 1,3%, ea a crescut, ajungând în 1983 pânã la 4,6%.
Dupã aceea, s-a mai redus într-o anumitã mãsurã. În principiu secvenþele sau derulat dupã acelaºi tipic. Pe de o parte, s-a restrâns cercul beneficiarilor
de servicii ºi, pe de altã parte, s-a redus volumul serviciilor.
5.2. Costul ºomajului. ªomajul implicã costuri deosebit de ridicate,
atât pentru societate, cât ºi pentru fiecare membru al ei. Cât de mari sunt
costurile se poate stabili în cadrul unei calculaþii complete. Existã date
exacte cu privire la cheltuielile Ministerului Federal pentru Muncã, pe care
acesta le activeazã pentru asigurarea ºomerilor ºi pentru crearea de noi
raporturi de muncã. Se mai pot evalua ºi cheltuielile suplimentare cu
asigurarea pensiilor, asigurarea sãnãtãþii, ºi ajutorul social, ca ºi reducerea
veniturilor provenite de la aceºti purtãtori de asigurãri. Dar lipseºte a
pierderii de avere ca urmare a ºomajului prelungit.
Încercând sã cuantificãm cheltuielile suplimentare ºi veniturile mai
reduse ca urmare a ºomajului, se ajunge la rezultatele din tabelul nr. 4.
Costurile totale ale ºomajului au fost de 59 miliarde DM, adicã cu 4
miliarde DM, respectiv cu 6,9%, mai mult decât în 1983.
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Tabelul nr. 4
Costul ºomajului în perioada 1983-1989
Tipul de cost

Total cheltuieli
suplimentare
- ajutor social,
chirie
Total venituri
reduse
- asigurarea
pensiilor (sold)
- asigurarea
sãnãtãþii (sold)
- BA
- impozite pe venit
- impozite indirecte

1983
1985
1989
În medie/ Pentru 2,3 În medie/ Pentru 2,3 În medie/ Pentru 2,3
ºomer mil. ºomeri ºomer mil. ºomeri ºomer mil. ºomeri
(DM) (mil. de DM) (DM) (mil. de DM) (DM) (mil. de DM)
11.957

27,5

11.210

25,8

13.437

27,3

609

1,4

1.136

2,6

1.389

2,8

11.913

27,4

13.474

31,0

15.352

31,4

3.652

8,4

4.274

9,8

4.640

9,5

1.218
1.261
4.304
1.478

2,8
2,9
9,9
3,4

1.341
1.254
4.813
1.792

3,1
2,9
11,1
4,1

1.596
1.410
5.974
1.732

3,3
2,9
12,2
3,5

Costurile astfel determinate ale ºomajului reprezintã 2,4% din
produsul naþional brut. Trebuie remarcat cã, în aceste costuri, nu sunt
cuprinse cheltuielile cu asigurarea raporturilor de ocupare aflate în pericol ºi
nici cele pentru crearea de noi locuri de muncã.
Este vorba, deci, despre acele cheltuieli aferente unei finanþãri pasive
a ºomajului, sub forma compensaþiilor salariale.
Aºa cum aratã tabelul nr. 5, costurile aferente ºomajului se împart
foarte diferenþiat pe diferite bugete publice. Cea mai mare parte (1/3) revine
bugetului Ministerului federal al muncii, urmat de bugetul federal (27,6% în
1989) ºi de asigurarea pensiilor (6,1%).
În legãturã cu discuþiile privind costurile aferente politicii pieþei muncii
calculele aratã cã, finanþarea serviciilor active din cadrul politicii pieþei
muncii, ca de exemplu, crearea de locuri de muncã, este cu prea puþin mai
mare decât plata compensaþiilor salariale. Ocuparea ºomerilor în cadrul
mãsurilor de creare de locuri de muncã ar fi, în total cu numai 10-20% mai
costisitoare decât plata banilor sau ajutorul de ºomaj.
Într-un asemenea calcul nu se comparã numai cheltuielile nemijlocite,
ci se iau în calcul ºi veniturile suplimentare ce se regãsesc în forma unor
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plãþi pentru chirie, respectiv contribuþii. Nu se iau în considerare însã
mijloacele reale implicate de mãsurile de creare de locuri de muncã. Dacã,
cu toate acestea, pentru mãsurile de creare de locuri de muncã nu s-au
fãcut decât consumuri reduse, aceasta are legãturã cu faptul cã diferitele
elemente ale costului diferã în funcþie de instituþie ºi, de aceea, nu existã o
echivalenþã între diferitele categorii de costuri.
Tabelul nr. 5
Distribuirea costurilor pe bugete publice în perioada 1983-1989
Buget public
Departamentul
federal al muncii
Bugetul federal
Bugetele landurilor
Bugetele comunelor

1983
Mii de DM %
23,2
43,3
12,6
5,0
2,9

23,0
9,1
5,3

1985
Mii de DM
%
17,0
29,8
17,5
5,6
3,8

30,8
9,9
6,7

- mii de DM, % 1989
Mii de DM %
19,4
33,1
16,2
6,3
4,1

27,6
10,7
7,0

5.3. Structura costurilor. Cheltuielile totale aferente politicii pieþei
muncii se pot clasifica în linii mari, în trei categorii: cheltuieli pentru politica
activã a pieþei muncii, pentru compensaþii salariale ºi alte cheltuieli. În prima
categorie se includ instrumentele perfecþionãrii profesionale, reabilitarea
profesionalã, mãsurile de stimulare a începerii lucrului (subvenþii pentru
mobilitate ºi subvenþii la costurile salariale), mãsurile de creare de locuri de
muncã, ajutor în bani pentru cazul de program redus ºi, începând cu
mijlocul, anilor 80 ºi cheltuielilor cu pensionarea prematurã. Compensaþiile
salariale cuprind ajutorul în bani pentru ºomaj ºi cel puþin pentru susþinerea
de concurs.
Ajutorul de ºomaj se finanþeazã de la bugetul federal. Cheltuielile în
acest scop au oscilat în ultimii ani între 8 miliarde ºi ceva mai mult de 9
miliarde DM. Celelalte cheltuieli cuprind domeniul administraþiei ºi ultimii 2
ani ºi cheltuielile crescânde pentru cursurile de limbã germanã pentru
imigranþi.
Aºa cum apare în tabelul nr. 6, ponderea blocurilor mari de cheltuieli
nu a fost constantã în ultimii ani. Nu numai ponderea, ci ºi nivelul absolut al
cheltuielilor aferente politicii pieþei munciia scãzut în 1989 în comparaþie cu
anul precedent ºi chiar cu anul 1987.
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Tabelul nr. 6
Structura cheltuielilor aferente politicii pieþei muncii
- milioane DM Anul Cheltuieli Ponderea
totale
în PNB
(%)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

21674
28165
33365
32643
29644
29737
31962
35961
40844
39833

1,5
1,8
2,1
1,9
1,7
1,9
1,6
1,8
1,9
1,8

Politica
activã a
pieþei
muncii
8772
11239
11390
11504
11057
11250
12785
14930
15623
13956

Din care:
Ponderi Compen- Ponderi Alte Ponderi
(%)
saþii
(%)
chel(%)
salariale
tuieli
40,5
39,9
34,1
35,2
37,3
37,8
40,1
41,5
38,3
35,0

9857
13662
18582
17568
14676
14644
14575
15780
18389
17845

45,5
48,5
55,7
53,8
49,5
49,2
45,7
43,9
45,0
44,8

3045
3264
3393
3571
3911
3842
4502
5251
6832
8032

14,0
11,6
10,2
10,9
13,2
12,9
14,1
14,6
16,7
20,2

Baza acestei evoluþii o reprezintã schimbãrile introduse de a 9-a
modificare a Legii privind stimularea muncii în cazul mãsurilor de creare de
locuri de muncã ºi de perfecþionare profesionalã. Deosebit de adânc a
acþionat legea asupra medierii locurilor de muncã, întrucât mai ales
comunele cu situaþie financiarã dificilã sau alþi agenþi dotaþi cu mijloace
proprii reduse cu greu mai sunt în situaþia sã asigure medierea.
Datele prezentate aici privind compensaþiile salariale sunt incomplete,
întrucât nu cuprind cheltuielile efectuate de conducerea federalã pentru
ajutorul de ºomaj. Pentru 1989 acestea au fost de 8,2 miliarde DM. Dacã sar adãuga aceste cheltuieli la compensaþiile salariale, atunci mai mult de
jumãtate din sarcinile de ansamblu ale politicii pieþei muncii s-ar axa pe
acest bloc de cheltuieli ºi numai ceva mai mult de o treime pe instrumentele
politicii active a pieþei muncii. Dacã problemele politicii active a pieþei muncii
au o rezolvare atât de condiþionatã, acest lucru se datoreazã
particularitãþilor instituþionale ale sistemului financiar.
Argumentul este cã o politicã activã a pieþei muncii reduce numãrul de
ºomeri ºi, prin aceasta, ºi costurile aferente ºomajului. Aceste degrevãri de
costuri nu apar însã la acele instituþii care finanþeazã mãsurile. Deºi politica
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activã a pieþei muncii este doar cu puþin mai costisitoare decât finanþarea
compensaþiilor salariale, nu se realizeazã din cauza lipsei unor mecanisme
de echilibrare a bugetelor între diferitele instituþii care participã la finanþarea
ºomajului.

6. Programe speciale ale politicii privind piaþa muncii
La aceste programe standard ale politicii pieþei muncii, descrise aici în
linii mari, se adaugã o serie de programe speciale în cadrul politicii pieþei
muncii. Acestea se referã mereu la activitãþi limitate în timp, ale cãror
caracteristici speciale se regãsesc sub douã aspecte. La primul se
încadreazã obiectivele ºi condiþiile programelor speciale privind problemele
structurale specifice regiunilor sau grupurilor, sau diferite combinãri dintre
acestea. La cel de-al doilea se încadreazã încercarea de a adapta cât mai
mult posibil premisele de stimulare la problemele actuale acute. În cazul
programelor speciale cadrul legal este mult mai mobil decât în cazul
stimulãrii standard promovatã de Legea privind stimularea muncii.
Programele speciale se pot concentra asemãnãtor intervenþiilor
punctelor fierbinþi ale pieþei muncii prin mãsuri ad-hoc. Ele nu pot însã sã
înlocuiascã esenþa regulamentelor de politicã a pieþei muncii, ci numai sã
facã completãri precise. La aceste programe speciale se includ ºi
numeroase activitãþi ale landurilor, care nu pot fi abordate în aceastã
lucrare.
La aceste programe se încadreazã, de exemplu, programul special
pentru regiunile cu probleme deosebite de ocupare din mai 1979. În
domeniul vizat sunt cuprinse numai 23 din 146 de oficii de muncã locale.
Fãcând excepþie de la reglementãrile LSM, a fost stimulatã ºi calificarea
angajaþilor din întreprinderile cu probleme de adaptare ºi restructurare prin
preluarea unor costuri salariale. În a doua parte a programului s-a prelungit
perioada de aplicare a mãsurilor de creare de locuri de muncã la 24 de luni,
dacã prin aceasta s-a asigurat ocuparea ºomerilor aflaþi în aceastã situaþie
de mult timp.
Al doilea exemplu de program special al politicii pieþei muncii îl
reprezintã legea privind facilitarea trecerii de la viaþa activã la cea inactivã
(pensie). Ar trebui sã se ofere posibilitatea ca, dupã împlinirea a 58 ani sã
se poatã pensiona înaintea împlinirii vârstei legale de pensionare prevãzutã
de lege, de 60 de ani la femei ºi de 63 de ani la bãrbaþi. Astfel sã se
elibereze locuri de muncã pentru ºomeri tineri.
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Aceastã lege, adoptatã în 1988, a combinat competenþele de
reglementare ale statului cu cele de politicã tarifarã. Corelarea celor douã
planuri de reglementare s-a referit, înainte de toate, la finanþarea perioadei
ce prevede vârsta legalã de pensionare. Numeroase contracte tarifare au
convenit asupra unei perioade ce precede pensionarea legalã care sã
determine momentul în care se pot obþine pensiile. În acest interval
întreprinderile ºi-au asumat obligaþia sã ofere o sumã de bani care sã
reprezinte cel puþin 65% din veniturile brute precedente. Pentru cazurile în
care patronii au ocupat locul de muncã eliberat prin pensionarea înainte de
termen, conducerea federalã a acordat o subvenþie în valoare de 35% din
plata pentru perioada de pensionare înainte de termen. Conducerea
federalã a acordat asemenea subvenþii pentru 100.000 de persoane care sau pensionat înainte de termen, despovãrând astfel piaþa muncii.
Un al treilea exemplu este programul prevãzut pentru perioada 19891992 de reintegrare a ºomerilor pe termen lung, prin suplimentarea
fondurilor cu 1,75 miliarde DM de la bugetul federal. Scopul este de a
îmbunãtãþi reintegrarea ºomerilor care sunt fãrã ocupaþie de mai mult de un
an, fãrã întrerupere. Aici se includ 31,4% din totalul ºomerilor.
Patronii care încheie o relaþie de ocupare pe termen nelimitat cu
ºomerii de termen lung, obþin, pentru primele 12 luni, o subvenþie în valoare
de 40-70% din veniturile lor de muncã. Aceste fonduri disponibile trebuie sã
asigure reintegrarea a 60.000-70.000 de ºomeri.

7. Probleme ale politicii pieþei muncii
Nu este nici o îndoialã, cã diferitele instrumente ale politicii publice a
pieþei muncii nu au redus într-o mãsurã covârºitoare problemele pieþei
muncii. Ele au contribuit însã ca restructurãrile economice permanente sã
fie nu numai suportabile din punctul de vedere social, ci sã se desfãºoare
chiar mai repede prin stimulãri precise ale mobilitãþii ºi calificãrii, decât ar fi
posibil într-o economie purã a liberului schimb. Politica pieþei muncii a ridicat
eficienþa economiei naþionale, a redus fricþiunile de adaptare ºi a dat
impulsuri pozitive procesului de creºtere. Politica pieþei muncii a avut o
contribuþie importantã la sporirea bunãstãrii individuale ºi generale. În
acelaºitimp însã, sistemul politicii publice a pieþei muncii nu este lipsit de
probleme ºi slãbiciuni, care ar trebui luate în considerare de alte þãri care
construiesc un asemenea sistem.
Aici se includ urmãtoarele aspecte:
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• Coordonare deficitarã în planul politicii generale. Eficienþa
acþiunilor în cadrul politicii este limitatã, dacã nu existã o corelare între
politica monetarã ºi cea a pieþei muncii. Dacã, de exemplu, în cadrul
politicii financiare se practicã un curs bugetar, respectiv aºa cum a
fost în 1981 în RFG, în timp ce cerinþele cãtre politica pieþei muncii au
crescut datoritã creºterii puternice a numãrului ºomerilor, apare
pericolul ca ºi politicã a pieþei muncii sã fie purtatã de valul politicii de
economisire.
În al doilea rând, eficienþa politicii pieþei muncii se reduce pentru cã nu
are loc o stabilizare conjuncturalã a activitãþii economice în ansamblu.
Numai dacã, concomitent, ca urmare a programelor de cheltuieli ale statului,
de exemplu pentru investiþii publice, creºte cererea de ansamblu ºi, astfel,
se
îmbunãtãþeºte
utilizarea
capacitãþilor
întreprinderilor,
atunci
instrumentele politicii pieþei muncii pot interveni cu adevãrat.
• Probleme de finanþare. În trecut au existat dificultãþi mari în dozarea
cheltuielilor pentru politica pieþei muncii, corespunzãtoare cererii
ciclice. Întotdeauna când cererea de cheltuieli a fost mare datoritã
scãderii nivelului de ocupare, atunci politica pieþei muncii intra în
restricþiile cursului financiar ºi politic al conducerii federale. Deci,
premisa unei politici active a muncii este o bazã financiarã cât mai
independentã.
Este de dorit o contribuþie generalã a tuturor lucrãtorilor, inclusiv a
funcþionarilor ºi a celor cu activitate independentã, ºi nu numai a celor care
au aceastã obligaþie. În continuare sunt propuse subvenþii reglementate prin
lege de la Ministerul federal. Acestea sã finanþeze o anumitã parte din
cheltuielile pentru medierea locurilor de muncã ºi pentru mãsurile de
perfecþionare profesionalã din impozite sau credite. Existã ºi ideea ca
Ministerul federal sã preia costurile aferente politicii regionale a pieþei muncii
ºi a ocupãrii, aºa cum se întâmplã, într-o anumitã mãsurã, în alte þãri
(Suedia, Austria).
• Colaborarea reprezentanþilor intereselor întreprinderilor.
• Combinarea diferitelor instrumente.

POLITICA DE PERSONAL A ÎNTREPRINDERII
ÎN PROCESUL ADAPTÃRII LA CONDIÞIILE
ECONOMIEI DE PIAÞÃ
Prof. dr. Joachim HENTZE, Institutul de ªtiinþe Economice
al Universitãþii Tehnice Braunschweig

1. Sistemul de obiective ale economiei personalului
Multitudinea obiectivelor individuale ce pot fi stabilite empiric (formal)
privind organizarea economicã ar putea fi împãrþite, dupã apartenenþa lor, în
3 grupe: obiective economice, obiective sociale ºi – ca mãrime rezidualã –
alte obiective (de pildã: religioase, etice), care nu vor fi analizate în
continuare, deoarece obiectivele acestei din urmã categorii nu pot fi
considerate tipuri pentru organizaþiile economice.
Obiectivele economice sunt cele care ocupã primul loc prin
dimensiunea lor tehnico-economicã în economia întreprinderii: maximizarea
profitului ºi minimizarea costurilor. Obiectivele economice ale întreprinderii
servesc într-o ordine economicã de piaþã liberã interesului proprietarilor
întreprinderii de a obþine venituri ºi chiar obiectivelor individuale ALE
CELOR “însãrcinaþi” cu conducerea întreprinderii, “Manager”, care se
deosebesc foarte puþin de cele ale proprietarilor. Dacã aceºtia sunt instituþii
publice, de exemplu instituþii regionale (bund, land-uri, comune) sau
întreprinderile sunt “proprietate comunã”, atunci obiectivele economice pot
include ºi unele cerinþe ale populaþiei. Generalizând la nivel
macroeconomic, urmãrirea strictã a realizãrii obiectivelor economice la
nivelul fiecãrei întreprinderi favorizeazã realizarea obiectivelor sociale
privind întreaga colectivitate.
Prin obiective sociale trebuie înþelese aici aspiraþiile, nevoile,
interesele ºi cerinþele membrilor organizaþiei, adicã obiectivele individuale
pe care lucrãtorii le au în întreprindere sau de care trebuie sã ia cunoºtinþã
cei care le reprezintã interesele sau alte grupuri rãspunzãtoare de
satisfacerea lor.
Satisfacerea obiectivelor sociale se reflectã, în plan individual, în
satisfacþia muncii, la care contribuie îmbunãtãþirea generalã a condiþiilor
materiale ºi nemateriale de muncã în întreprindere.
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Aici trebuie luat în considerare echilibrul de interese între diferitele
grupe de muncitori. Obiective sociale se formuleazã pe toate treptele
ierarhice în întreprindere, chiar dacã ele au efecte diferite asupra
îmbunãtãþirii generale a condiþiilor de muncã ale majoritãþii lucrãtorilor.

2. Politica de personal
Formularea politicii de personal poate fi înþeleasã ca un proces de
decizie. Ea cuprinde toate interacþiunile, respectiv comportamentele
membrilor din sistemul politicii de personal care participã la luarea deciziilor
asupra numãrului obiectivelor ºi principiilor în problemele de personal.
Aceste decizii fac parte, de fapt, dintr-un proces politic. Cei implicaþi în acest
proces constituie nuclee autorizate sã ia decizii privind personalul ºi sã
încerce sã le prezinte grupelor pe care le vizeazã prin propuneri de
obiective individuale ºi colective.
În acest sens mai larg se poate explica integrarea întregii economii de
personal procesului politic. Întotdeauna însã acest proces este
contradictoriu în raport cu obiectivele ºi pretenþiile individuale ºi colective
formulate ºi care ar trebui transformate în decizii. El este, astfel, generator
de conflicte soluþionate astãzi prin compromisuri. Modul lor de soluþionare
depinde de structurile de putere, în principal de participanþii direcþi la
procesul politicii de personal.
Politica de personal se caracterizeazã atât prin relaþii interne ale
întreprinderii, cât ºi prin numeroasele legãturi cu sisteme intermediare
conexe.
Deciziile de politicã de personal se iau însã ºi în cadrul ºi în
concordanþã cu obiectivele sistemului intern. O determinantã o constituie
cultura privind întreprinderile sau, mai general, cultura de a organiza.
Un alt factor caracteristic pentru relaþiile de reciprocitate ale politicii de
personal este identitatea întreprinderii.
Deciziile din politica de personal þin cont pe lângã evoluþiile externe ºi
de cele interne. Ele trebuie privite în contextul întregii politici a întreprinderii,
care are la bazã o filozofie a întreprinderii. Ea cuprinde obiectivele generale
care privesc pe de o parte valorile ºi motivaþiile persoanelor, iar pe de altã
parte evaluarea posibilitãþilor ºi tendinþelor de dezvoltare ale întreprinderii ºi
mediului ei înconjurãtor.
Între politica de personal ºi etica întreprinderii existã multiple relaþii.
Obiectivul eticii întreprinderii îl constituie valorile ºi normele orientative
pentru relaþiile interumane, implementarea lor ºi efectele rezultante.
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Figura nr. 1. Contextul politicii de personal

Strategic, politica de personal este determinatã printr-un sistem dual,
de obiective aceasta însemnând cã pe de o parte existã sistemul de
interese ale întreprinderii, economicitate, productivitate, obþinere de profit,
iar pe de altã parte, politica de personal se orienteazã spre nevoile,
interesele ºi valorile – aspiraþii ale lucrãtorilor. O atenþie specialã trebuie
acordatã modificãrii valorilor lucrãtorilor privind munca lor concretã.

3. Planificarea personalului
Planificarea personalului este faza din procesul de decizie privind
personalul în care se realizeazã fundamentarea hotãrârilor. Ea cuprinde
toate etapele parcurse pentru soluþionarea problemelor de personal care au
legãturã cu cele amintite mai sus.
Planificãrile ºi judecãþile privind problemele de personal pot decurge
foarte diferit în funcþie de obiectivele întreprinderii ºi de modul concret în
care este conceputã planificarea. Poziþiile extreme sunt determinate pe de o
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parte de planificarea personalului, orientatã funcþie de obiectivele tehnicoeconomice, iar pe de altã parte de orientarea prioritarã spre lucrãtori.
Practica se situeazã undeva între aceste douã puncte de vedere. În nici un
caz însã latura socialã a planificãrii personalului nu trebuie eludatã. Aceastã
abordare o exclude ºi pe cea potrivit cãreia planificarea personalului trebuie
privitã numai ca o simplã consecinþã a planificãrii întreprinderii. O delimitare,
dar ºi o integrare a planurilor parþiale este nu numai necesarã datoritã
dependenþelor între acestea, dar ºi pentru reflectarea ºi echilibrarea
diferitelor obiective (interese) ale celor vizaþi prin procesul planificãrii. (figura
2 ºi 3).
Figura nr. 2. Noþiuni de bazã privind sistemul
de obiective ºi ordonarea lor
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Figura nr. 3. Interdependenþa în planificarea personalului

4. Relaþiile dintre cei ce se angajeazã ºi cel care angajeazã
În general, când se discutã aceste relaþii, pot interveni diferiþi parteneri
reprezentând purtãtorii forþei de muncã ºi factorul capital. Ei pot fi lucrãtori
individuali, organisme de reprezentare a lucrãtorilor (de exemplu consiliul
întreprinderii), sindicate. De cealaltã parte pot fi partenerii sau organismele
lor de reprezentare. Se poate vorbi de relaþii interne ºi externe.
Aceste relaþii sunt reglementate juridic. Partenerii încearcã sã
influenþeze asupra cadrului juridic de implementare a acestor relaþii prin
contracte tarifare ºi convenþii ale întreprinderii (figura 4 ºi 5).
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Figura nr. 4. Relaþii patronat-salariaþi

Figura nr. 5. Situaþia membrilor de sindicat
Sindicatul

Nr. de membri
31.12.1987

Confederaþia
Sindicatelor Germane
(DGB)
Sindicatele
funcþionarilor
(DBB)
(30.09.1987)
Sindicatul salariaþilor
germani

7757039

Confederaþia
sindicatelor creºtine
germane (CGB)

307529

785570

494126

Sindicatele în cadrul
Confederaþiei
Sindicatelor
Germane
Sindicatul Industriei
Metalifere (IGM)

Nr. de membri
31.12.1987

Sindicatul Lucrãtorilor
din serviciile publice,
transport ºi circulaþie
(OTV)
Sindicatul lucrãtorilor
din industria chimicã,
hârtiei, ceramicii (IGC)
Sindicatul lucrãtorilor
din Industria
materialelor de
construcþii (BSE)

1202629

2609247

655776

475575
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Sindicatul

Total

Nr. de membri
31.12.1987

9259018

Sindicatele în cadrul
Confederaþiei
Sindicatelor
Germane
Sindicatul lucrãtorilor
poºtei germane (DPG)
Sindicatul lucrãtorilor
feroviari (CrdED)
Sindicatul lucrãtorilor
din minerit ºi
energeticã
Sindicatul lucrãtorilor
din comerþ, bãnci ºi
asigurãri (HBV)
Sindicatul textiliºtilor ºi
din industria confecþilor
(GTB)
Sindicatul lucrãtorilor
din industria alimentarã
ºi alimentaþia publicã
(NGG)
Sindicatul lucrãtorilor
din învãþãmânt ºi
ºtiinþã (EEW)
Sindicatul lucrãtorilor
din poliþie (CrdP)
Sindicatul lucrãtorilor
din industria lemnului
ºi materialelor sintetice
Sindicatul tipografilor
Sindicatul lucrãtorilor
din industria pielii
Sindicatul artiºtilor
Sindicatul lucrãtorilor
din grãdinãrit,
agriculturã ºi
silviculturã
DGB total

Nr. de membri
31.12.1987

463757
340095
347528

385166

254417

267555

188861

158888
143139

145054
47659
28440
43253

7757039
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5. Participarea la luarea deciziilor în întreprindere
“Obiectivul” participãrii reflectã, în ultimã instanþã, manifestarea
individualã ºi exprimarea intereselor individuale în procesul luãrii deciziilor
în întreprindere. Într-un sens larg, participarea se referã la orice formã de
conlucrare a membrilor organizaþiei (dar ºi a participanþilor) la luarea
deciziilor în organizaþii.
Dacã problema purtãtorului de decizie într-un stat de drept cu o
economie de piaþã este rezolvatã în favoarea proprietarului de capital,
respectiv a celor însãrcinaþi cu aceasta, participarea instituþionalizatã
urmãreºte o revizuire a acestei reglementãri, (juridice) bazatã pe relaþii de
putere prin participarea garantatã legal a lucrãtorilor sau a reprezentanþilor
lor la procesul decizional. Coparticiparea este importantã îndeosebi la
stabilirea obiectivelor, la luarea deciziilor de conducere; dar ºi la stabilirea
modalitãþilor de realizare a obiectivelor trebuie luate în considerare, de
regulã anumite interese individuale ºi de grup. Participarea, reglementatã
legal, nu vizeazã numai interesele grupelor ce fac parte din organizaþie, ci
ea vizeazã în mod deosebit conflictul de interese între salariaþi ºi patronat.
În Germania, participarea la luarea deciziilor în întreprindere este
reglementatã legal prin:
− Legea privind participarea salariaþilor în consilii ºi cerinþele de
reprezentativitate ale întreprinderilor din minerit, industria fierului ºi
oþelului, din 21 mai 1951, inclusiv completãrile aduse legii din 7
aug. 1956 (modificate ulterior la 18 decembrie 1985);
− Legea privind constituirea întreprinderii, din 11 oct. 1952
(modificatã la 21 mai 1979);
− Legea privind participarea salariaþilor, din 4 mai 1976.
Toate acestea au ca obiect participarea salariaþilor în consiliul de
supraveghere ºi în cel de conducere a societãþilor pe bazã de capital.
Participarea în întreprindere este reglementatã prin Legea privind
constituirea întreprinderii din 15 ian. 1972 (modificatã la 20 dec. 1988).
Participarea în întreprindere este valabilã pentru lucrãtorii din
economia privatã, forma juridicã în care funcþioneazã unitatea economicã
neavând nici un rol. Ea reglementeazã raporturile dintre consiliul
întreprinderii ºi patronat ºi precizeazã sarcinile consiliului. Ca o trãsãturã
generalã, legea nu pune accent pe contradicþiile de interese între salariaþi ºi
patronat, ci accentueazã asupra necesitãþii colaborãrii.
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Pentru sectorul public, aceastã lege nu este valabilã. În acest caz se
aplicã Legea privind reprezentarea personalului din sectorul de stat (federal)
din 15 martie 1974 pentru posturile de funcþionari de stat (modificatã la 13
iulie 1988). Asemenea legi existã ºi la nivelul landurilor.
Legea privind constituirea întreprinderilor acordã consiliului
întreprinderii numeroase drepturi, care pot fi grupate dupã diferite criterii.
Principalele trei complexe sunt: probleme sociale, probleme personale ºi
probleme economice. În cazul ultimelor, drepturile de participare ale
consiliului sunt cele mai slabe.
Drepturile de participare ale consiliului au o sferã de cuprindere
diferitã. De o coparticipare se poate vorbi abia atunci când se exprimã o
poziþie a consiliului faþã de eficienþa unei mãsuri a patronului din care au
rezultat anumite influenþe sau chiar dacã împotriva voinþei patronatului
reprezentanþii salariaþilor pot impune aplicarea unei mãsuri. Legea foloseºte
noþiunea de coparticipare la decizie atunci când, în cazul unor opinii
diferite între patron ºi consiliu, se decide asupra unei a treia poziþii.
În cazul problemelor sociale aceasta se face de comisia de conciliere,
respectiv poziþia tarifarã cea mai simplã, iar în cazul problemelor personale
intervine atât comisia de conciliere cât ºi jurisdicþia muncii. Toate celelalte
drepturi de participare sunt drepturi de coacþiune (cooperare):
Drepturi de cooperare:
− dreptul la informaþii. Se referã, în principiu, la toate situaþiile din
întreprindere care privesc consiliul întreprinderii; - dreptul de a
dispune de documentaþie; - dreptul de a interpela. Se precizeazã
legal un termen în care Consiliul întreprinderii trebuie sã ia poziþie;
- dreptul la consultãri ºi negocieri; - dreptul consiliului de
întreprindere sã facã propuneri.
Drepturi de coparticipare la decizie:
− dreptul de a contrazice. În lege sunt precizate concret situaþiile; dreptul de veto.
În acest caz, iniþiativa aparþine patronului. Pentru deciziile pe care
acesta vrea sã le impunã este nevoie de acordul consiliului întreprinderii; dreptul la iniþiativã. De acest drept beneficiazã ºi consiliul de administraþie.
Pentru propunerile în discuþie se poate cere luarea unor mãsuri. În acest
caz, coparticiparea trebuie înþeleasã ca implicare pe baza iniþiativei proprii.
Cea mai importantã instituþie a unei întreprinderi este consiliul întreprinderii.
Celelalte organisme: comitetul economic, comitetul de întreprindere,
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comisia de conciliere ºi adunarea întreprinderii se aflã în relaþii de
subordonare faþã de acesta.
În paragr. 87 alin. 1 din Legea privind înfiinþarea întreprinderii sunt
precizate urmãtoarele situaþii din care decurg obligaþii privind coparticiparea:
• Probleme de ordine ºi de comportament al salariaþilor în întreprindere.
Aici se au în vedere toate mãsurile care se referã la comportamentul
salariaþilor ºi care au legãturã cu respectarea normelor ºi instituirea
ordinii în întreprindere. Este vorba de interdicþia de a lipsi,
recomandãri privind echipamentul, oprirea unor instalaþii, controlul la
poartã º.a. Sunt incluse aici ºi mãsuri de disciplinã în cadrul
întreprinderii (atenþionare, mustrare ºi amendare);
• Reglementarea orarului de muncã, a duratei zilnice a muncii, pauzele,
repartizarea timpului de lucru sãptãmânal pe zilele sãptãmânii. Durata
muncii nu este obiect de decizie, ci doar situaþia concretã privind
utilizarea timpului de muncã, în cazul introducerii programului glisant
sau a muncii în schimburi;
• Scurtarea sau prelungirea temporarã a timpului de lucru în
întreprindere. Legea are în vedere atât introducerea, cât ºi
dimensiunile posibile ale scurtãrii sau prelungirii timpului de lucru;
• Data, locul ºi modalitatea de platã a salariilor. Se referã îndeosebi la
situaþiile în care se trece de la plata cash a salariilor la alte forme de
platã. Aici intrã ºi problema trecerii la salariul lunar;
• Precizarea cadrului general privind concediile ºi planificarea
concediilor pentru fiecare salariat, dacã între patron ºi salariat nu se
realizeazã un acord. Întocmirea planului de concediu se face pe baza
unor orientãri generale, de ex.: introducerea concediului la nivelul
întregii întreprinderi, repartizarea concediului pe parcursul anului
calendaristic. Planul de concedii se considerã realizat dacã se iau în
considerare doleanþele lucrãtorilor;
• Introducerea ºi utilizarea unor instalaþii tehnice care servesc
supravegherii comportamentului ºi muncii salariatului. Aceasta
vizeazã instalarea unor productografe cu ajutorul cãrora se
controleazã funcþionarea unei maºini. Obligativitatea nu se referã ºi la
camerele de filmat multimoment;
• Reglementãri privind prevenirea accidentelor de muncã ºi bolilor
profesionale, ca ºi asigurarea protecþiei sãnãtãþii lucrãtorilor,
corespunzãtor dispoziþiilor legale.
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• Forma, structura ºi administrarea unor dotãri sociale în întreprindere,
de tipul cantinelor, case de odihnã, case de pensii ºi de ajutor ale
întreprinderii. Dreptul de participare la decizie nu vizeazã crearea
dotãrilor sociale, ci forma, structura ºi modul de administrare.
Consiliul întreprinderii are drepturi egale la luarea mãsurilor
administrative. Modul de administraþie se poate hotãrî printr-o
convenþie. Se recomandã alegerea unei comisii comune, pe criterii de
paritate, formatã din reprezentanþi ai patronilor ºi lucrãtorilor. În
celelalte cazuri patronul administreazã aceste dotãri având nevoie, în
cazul fiecãrei mãsuri administrative, de acordul consiliului
întreprinderii. Acest consiliu poate prelua însã chiar el, în regie
proprie, administrarea dotãrilor sociale;
• Atribuirea ºi retragerea de încãperi de locuit care se repartizeazã
(închiriazã) lucrãtorilor în cadrul relaþiilor de muncã ºi stabilirea
condiþiilor concrete de folosire a acestora.
Este vorba de aºa-numitele locuinþe cu chirie de întreprindere care
pot fi închiriate salariaþilor. Sunt supuse reglementãrilor atribuirea, rezilierea
locuinþelor, precizarea condiþiilor de folosire ºi precizãrile generale pentru
stabilirea preþurilor în cadrul resurselor disponibile;
• Problemele salarizãrii în întreprindere, îndeosebi a principiilor de
salarizare ºi introducerea ºi aplicarea a noi metode de salarizare ca ºi
modificarea lor. Problemele salarizãrii se referã la stabilirea (evaluãrii)
mãrimii veniturilor în funcþie de muncã prestatã. Nu constituie obiectul
deciziei mãrimea salariului ºi a veniturilor. Principiile salarizãrii sunt
principii generale, pe baza cãrora se determinã salariul orar, salariul
în acord, premiile ºi veniturile suplimentare. Metodele de salarizare
stabilesc modul ºi felul în care se aplicã aceste principii (de exemplu
metoda de mãsurare a muncii);
• Stabilirea procentelor de acord ºi de premiere ºi a altor recompense.
Drepturile bãneºti în discuþie sunt: acordul, premiile ºi adaosurile la
salariul tarifar. Consiliul de întreprindere are dreptul de a participa la
stabilirea mãrimii unitãþilor de mãsurã pentru salariul tarifar. La
stabilirea salariului în acord nu este vorba numai de stabilirea mãrimii
tarifar. La stabilirea salariului în acord nu este vorba numai de
stabilirea mãrimii pãrþii în bani ci ºi de mãsurarea timpului de lucru;
• Principii asupra modalitãþii de a face propuneri. Coparticiparea se
referã numai la principii, punerea în aplicare a propunerilor de
îmbunãtãþire aflându-se în fiecare caz sub incidenþa libertãþii de
decizie.
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Figura nr. 6. Consiliul de administraþie în linie ierarhicã

Figura nr. 7. Participarea reprezentanþilor în consiliul de administraþie
conform Legii de înfiinþare

Legiuitorul a structurat problemele personale în trei grupe: probleme
personale generale (paragr. 96-98 aceeaºi lege) ºi mãsuri personale
individuale (paragr. 99-104 aceeaºi lege).
Participarea la problemele economice este reglementatã de aceeaºi
lege în paragr. 106-113. Par. 106-110 reglementeazã înfiinþarea comitetelor
economice a cãror sarcinã constã în a sfãtui Consiliul întreprinderii în
problemele economice în subordinea cãruia funcþioneazã (paragr. 106,
alin.1 propoz. 2, Legea întreprinderii).
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Figura nr. 8. Componenþa Consiliului de administraþie
reglementatã de Legea participãrii la decizie

6. Recrutarea personalului
Recrutarea personalului are ca obiectiv prevenirea unui deficit de
personal din punct de vedere numeric (cantitativ) al pregãtirii (calitativ), la
un moment dat ºi într-un anumit loc (teritorial).
Condiþiile-cadru legislative pentru recrutarea personalului sunt
numeroase. Pe lângã recomandãrile din Legea privind înfiinþarea
întreprinderilor, care reglementeazã drepturile colective, trebuie luate în
considerare ºi cele individuale. Ele vor fi prezentate foarte pe scurt.
Conform legii întreprinderii trebuie luate în considerare urmãtoarele:
în general, patronul are obligaþia de a informa consiliul întreprinderii, cf.
Paragr. 92, alin. 1 asupra planificãrii personalului, efectele nemijlocite
asupra activitãþii. Prin caracterul preventiv al acestei recomandãri se
conferã transparenþã deciziilor personale ale patronului. Consiliul
întreprinderii intervine numai atunci când sunt lezate interesele salariaþilor
întreprinderii prin mãsurile luate. Deci acestea vizeazã îndeosebi activitatea
internã a întreprinderii. Consiliul întreprinderii îºi exercitã însã dreptul în
cazul desfiinþãrii sau creãrii unor locuri de muncã.
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Figura nr. 9. Modalitãþi de asigurare a necesarului de personal

Astfel, conform paragraful 93 al Legii întreprinderii el poate oferi în
cadrul întreprinderii noi locuri de muncã pentru activitãþi generale sau
speciale ºi sã determine ºi modul în care va decurge aceasta, înainte ca
întreprinderea sã aibã dreptul sã se adreseze unor solicitanþi externi. Prin
aceasta se urmãreºte eliminarea frãmântãrilor în rândul personalului care sar datora angajãrii din afarã (în condiþiile existenþei în întreprindere a unui
personal calificat).
Conform paragr. 95 alin.1 (corespunzând paragr.76 alin. 2 nr.8 din
Legea privind personalul întreprinderii) pentru recrutare, transferuri,
regrupãri ºi concedieri este nevoie de acordul consiliului de întreprindere. În
întreprinderile cu mai mult de 1000 de lucrãtori (paragr. 95 al 2 din Legea
întrep.) Consiliul întreprinderii poate solicita elaborarea unor orientãri privind
alegerea personalului.

7. Aprecierea personalului
Aprecierea personalului (caracterizarea colaboratorilor) se foloseºte
ca noþiune pentru sistemele cu care se apreciazã personalitatea, respectiv
elementele personalitãþii ºi/sau rezultatul capacitãþii de muncã
organizatorice ºi comportamentul social.
Dupã obiectul supus aprecierii se pot folosi sistemele de apreciere a
personalitãþii ºi sistemele de apreciere a capacitãþii, iar în cazul combinãrii
lor, sisteme mixte. La aprecierea personalitãþii, criteriul capacitãþii de muncã
se înlocuieºte prin criteriul caracteristicilor personale, prin aceasta
înþelegându-se cã potenþialul, capacitatea este o funcþie a caracteristicilor
personal.
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Aprecierea personalului poate servi unor scopuri diferite, între care:
− diferenþierea salariilor ºi a veniturilor;
− îndrumarea colaboratorilor;
− mãsuri pentru formare profesionalã în cadrul întreprinderii
(evaluarea necesarului);
− fundamentarea unor decizii privind promovarea, transferarea,
concedierea;
− examinarea deciziilor privind selectarea personalului;
− stimularea unor relaþii de comunicare;
− satisfacerea nevoilor de informare.
În finalul acþiunii de apreciere se poartã o discuþie între lucrãtor ºi
reprezentantul conducerii. Aceastã discuþie se face pe baza recomandãrilor
din Legea întreprinderii, dupã care lucrãtorul are dreptul sã cunoascã
aprecierea asupra sa precum ºi posibilitãþile sale viitoare (paragr. 82, al. 2
din Legea întreprinderii). Ulterior, lucrãtorul poate sã ia atitudine în scris faþã
de aprecierea fãcutã, care poate deveni un act personal.
Figura nr. 10. Schema aprecierii personalitãþii

8. Discuþia de prezentare
Analiza cererilor celor care solicitã sã se angajeze în întreprindere se
finalizeazã cu o discuþie de prezentare la care este invitat cel care este
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preselectat pe baza informaþiilor culese pânã în aceastã fazã. Aceastã
prezentare serveºte cunoaºterii celor douã pãrþi. Pe lângã interviul
tradiþional, în cadrul acestei prezentãri se mai pot face discuþii de grup,
probe de lucru, exerciþii de simulare a activitãþilor pe durata uneia sau mai
multor zile. Cea mai mare importanþã se acordã însã discuþiei de
prezentare. Din punctul de vedere al patronului este important ca aceasta
sã-ºi formeze o impresie asupra însuºirilor celui care solicitã angajarea. Se
urmãreºte capacitatea de integrare a solicitantului în respectiva grupã de
lucru, interesele, aºteptãrile, obiectivele, cunoºtinþele profesionale ºi
puterea de muncã. Prin aceastã discuþie se pot corecta inadvertenþele din
informaþiile culese din documente. Solicitantul trebuie informat pe larg ºi
exact asupra organizãrii întreprinderii, asupra locului de muncã pe care-l va
ocupa, cerinþele ºi condiþiile la locul de muncã (ca timpul de muncã,
colaboratorii, salariul, servicii suplimentare, posibilitãþile de perfecþionare
profesionalã ºi promovare), metodele de conducere din întreprindere,
condiþiile contractuale.

9. Perfecþionarea personalului
Perfecþionarea personalului este o funcþie a politicii privind personalul
prin care se urmãreºte pe toate treptele ierarhice calificarea salariaþilor
pentru a face faþã cerinþelor prezentate ºi viitoare. Ea are în vedere
stimularea individualã, luându-se în considerare modificãrile ce se
preconizeazã pentru activitãþile întreprinderii, precum ºi realizarea
obiectivelor întreprinderii ºi a celor individuale.
Necesitatea perfecþionãrii personalului rezultã din urmãtoarele:
• întreprinderea este supusã unor modificãri atât în exteriorul ei, cât
ºi din interiorul ei, care influenþeazã structura cerinþelor ºi face
necesarã o permanentã adaptare a calificãrii salariaþilor;
• în planificarea necesarului viitor de forþã de muncã trebuie luaþi în
considerare nu numai lucrãtorii existenþi în întreprindere, ci ºi cei
care sunt la începutul activitãþii. Evoluþiile pe piaþa externã a muncii
au dus pentru anumite calificãri la deficite, aºa cã asigurarea cu
personal este mai lesne de realizat prin piaþa internã. Acest
potenþial care sã corespundã anumitor cerinþe de calificare trebuie
însã creat;
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• competitivitatea ºi posibilitãþile de expansiune sunt determinate de
calificarea salariaþilor. Perfecþionarea serveºte atât asigurãrii, cât ºi
creºterii capacitãþii de concurenþã a întreprinderii.
• acþiunea de achiziþionare de pe piaþa externã a muncii este o altã
motivaþie a necesitãþii de perfecþionare. Atâta timp cât o
organizaþie oferã posibilitatea de perfecþionare a personalului, ea
va avea unele avantaje pe piaþa muncii faþã de organizaþiile care
nu posedã asemenea posibilitãþi;
• când o organizaþie practicã acþiuni de perfecþionare a personalului,
atunci ea are posibilitatea de a recruta ºi solicitanþi care nu posedã
încã necesara calificare dar al cãrui potenþial evolutiv le permite sã
obþinã calificarea respectivã prin mãsuri de perfecþionare
corespunzãtoare;
• stabilizarea
personalului
ºi
stimularea
performanþelor,
perfecþionarea personalului poate fi consideratã o incitaþie de mare
importanþã. Perfecþionarea personalului nu are numai sarcina de
acoperire a necesarului de personal, ci ea trebuie sã corespundã
aºteptãrilor lucrãtorilor ºi planurilor profesionale personale.
Perfecþionarea profesionalã este o parte importantã a politicii de
motivaþie;
• cheltuielile pentru perfecþionarea profesionalã sunt investiþii
materiale, care favorizeazã încasãri viitoare sau eliminã sau
diminueazã cheltuieli viitoare. Calificarea personalului reprezintã
un activ important, deoarece succesele viitoare ale unei
întreprinderi rezultã nu numai din capitalul fix ºi circulant, ci ºi din
potenþialul de muncã al lucrãtorilor;
• unitãþile economice ºi administraþiile au obligaþii sociale ºi
economice în calitatea lor de centre de pregãtire profesionalã. În
sistemul dual de pregãtire ele au preluat pregãtirea profesionalã
practicã ºi sunt rãspunzãtoare pentru ea. Poziþia omului este
determinatã, în mare mãsurã, de meseria sa. Cine vrea sã ocupe
un loc în societate trebuie sã se adapteze respectiv sã înveþe o
altã meserie, în decursul vieþii sale active. Astãzi ºi-a pierdut
valabilitatea teza potrivit cãreia cunoºtinþele odatã dobândite,
capacitatea ºi experienþa sunt suficiente pentru o singurã activitate
profesionalã desfãºuratã pe parcursul vieþii. La obþinerea unui
statut social al omului, perfecþionarea individualã poate contribui în
mare mãsurã;
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• angajarea din afara întreprinderii a cadrelor de conducere este
anevoioasã datoritã unei lipse de mobilitate, îndeosebi datoritã
femeilor care lucreazã ºi care deseori nu sunt dispuse la o
schimbare de domiciliu, aºa cã deseori aceastã lipsã se poate
rezolva numai prin perfecþionarea personalului.
Figura nr. 11. Model de dezvoltare a personalitãþii

Figura nr. 12. Schema structurii sistemului de învãþãmânt în RFG (în
landuri se înregistreazã unele deosebiri)

Ca metode noi de organizare a muncii se pot enumera: schimbarea
locului de muncã (jole rotativi); lãrgirea competenþelor (jole enlayement);
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îmbogãþirea conþinutului muncii (job emichment); grupele de muncã
autonome (parþial autonome).
Figura nr. 13. Forme ale organizãrii muncii

10. Stabilitatea personalului ºi stimularea performanþelor
Stabilitatea personalului cuprinde mãsurile (instrumentele) necesare
pentru a stabiliza personalul existent existent în întreprindere ºi sã previnã
intenþiile acestuia de a pãrãsi întreprinderea. Exceptând situaþiile de
pãrãsire a întreprinderii prin cauze naturale sau legale (de exemplu deces
sau pensionare), nu este indicat sã se tindã spre cota 0, ci este indicat sã
se menþinã o anumitã ratã a concedierilor, la niveluri scãzute însã.
Apartenenþa la o organizaþie nu înseamnã însã cã toþi salariaþii întreprinderii
sunt capabili de performanþele scontate.
Stimularea performanþelor cuprinde acele mãsuri care asigurã acea
manifestare a individului prin care îºi pot pune în valoare capacitatea lor de
muncã ºi care servesc, de asemenea, potenþãrii acestei capacitãþi.
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Stabilirea personalului ºi stimularea performanþelor sunt determinate
prin motivaþia individualã pe de o parte ºi prin motivaþia performanþelor pe
de altã parte.
Figura nr. 14. Ierarhia nevoilor dupã Maslow

Figura nr. 15. Forme de salarii

În psihologia organizãrii ºi mai apoi în disciplina economia
întreprinderii, teoriei motivaþiei s-a acordat o importanþã deosebitã. Tema
centralã a acestei teorii este autorealizarea.
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11. Îndrumarea personalului
Îndrumarea personalului este înþeleasã, în general, ca un proces
orientat spre influenþarea comportamentului membrilor unui grup de cãtre un
altul (sau alþii).
Îndrumarea are loc întotdeauna prin comunicare ºi prin interacþiunea
dintre condus ºi conducãtor.
O concepþie de îndrumare are la bazã o anumitã imaginea despre
personalitate. Conform teoriei (x) ºi (y) a lui Gregor trebuie folosite douã
imagini contrare ale personalitãþii. Teoria (x) posedã o descriere unilateralã
ºi incompletã a omului ºi stã la baza teoriei clasice de îndrumare:
• omul mediu are o repulsie înnãscutã faþã de muncã ºi se va
eschiva cât poate de la muncã;
• din acest motiv, oamenii trebuie siliþi sã munceascã prin mãsuri de
constrângere, trebuie controlaþi pentru a se putea realiza
obiectivelor propuse;
• lucrãtorul vrea sã fie dirijat, el se eschiveazã de la responsabilitãþi,
are puþinã ambiþie ºi doreºte siguranþa mai presus de toate.
Teoria (Y) descrie “noul tip de om”, care realizeazã o integrare a
obiectivelor individuale cu cele ale întreprinderii. Conducerea trebuie sã
creeze cadrul în care omul care munceºte sã-ºi realizeze obiectivele
personale, în care îºi poate orienta comportamentul de muncã spre
obiectivele întreprinderii. Conform acestei teorii:
• omul nu refuzã munca. Pentru el ea este ceva natural ca jocul ºi
odihna;
• când omul se identificã cu obiectele, el este capabil de
autodisciplinã ºi autocontrol. Controlul din afarã ºi ameninþarea cu
pedepse nu sunt mijloace adecvate;
• obligaþiile vis-a-vis de obiective sunt o funcþie a salarizãrii;
• la
îndrumarea
corespunzãtoare,
omul
acceptã
chiar
responsabilitãþi;
• iniþiativa ºi creativitatea sunt larg rãspândite în rândul populaþiei
active;
• potenþialul spiritual este prea puþin activat în viaþa industrialã.
Prin stil de conducere înþelegem un comportament de conducere
care are la bazã o metodã unitarã. Este vorba de prezentarea în faþa
salariaþilor a unor modele de comportament ale conducãtorilor.
Stilul de conducere autoritar se caracterizeazã prin:
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− are loc o rupturã între decizie, execuþie ºi control. Numai
conducãtorul are competenþã în a decide ºi a da indicaþii;
− lucrãtorul acceptã indicaþiile ºi le executã numai;
− conducãtorul controleazã fãrã sã se anunþe dacã indicaþiile sale
sunt duse la îndeplinire;
− subordonatul nu are nici un drept de control asupra conducãtorului;
− coordonatorul face uz de puterea sa legitimã;
Stilul de conducere cooperant poate fi caracterizat prin
urmãtoarele:
− separarea deciziei, execuþiei ºi controlului;
− prin principiul delegãrii, deciziile sunt luate de cei mai competenþi
(participarea lucrãtorilor);
− salariatul se autocontroleazã, excluzând controlul exterior;
− în discuþiile cu lucrãtorii, conducãtorul stabileºte contacte
interpersonale;
− salariatul are drept de control asupra conducãtorului;
− conducãtorul recurge îndeosebi la puterea experþilor ºi referenþilor
sãi.
Figura nr. 16. Clasificarea stilurilor de conducere
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Figura nr. 17. Grila comportamentului
(conducãtorului) dupã Blake/Monton

12. Disponibilizarea personalului
Prin aceastã funcþie se eliminã o supradotare cu personal (din punct
de vedere cantitativ, calitativ, în timp ºi teritorial). Disponibilizarea poate
avea loc odatã intern prin modificarea relaþiilor de muncã existente ºi extern
prin încetarea relaþiilor de muncã existente:
• scãderea vânzãrilor ºi producþiei ca urmare a dezvoltãrii
economice de ansamblu;
• modificãri de structurã;
• oscilaþii sezoniere ale ocupãrii;
• închiderea întreprinderii, distrugerea întreprinderii, încetarea
activitãþii din cauze naturale;
• schimbarea amplasamentului;
• reorganizarea;
• mecanizare ºi automatizare.

13. Economia informaþiile privind personalul
Aceasta cuprinde partea de organizare a informaþiilor necesare
ducerii la îndeplinire a funcþiilor politicii de personal ºi care satisface nevoile
de informaþii interne ºi externe asupra personalului întreprinderii în limita
reglementãrilor legale. Este vorba deci de informaþii pentru sistemul intern ºi
exterior întreprinderii.
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TOADER, Sabina 71 (VIII)
TODEROIU, Filon 60; 61 (VIII)
TOMA, Camelia 70 (VIII)
TOMA, Mariana 140 (VIII)
TOMESCU, Georgiana 122 (VIII)
TOMESCU, Maria 72 (VIII)
TREBICI, Vladimir 295 (VIII)
TUDORACHE, Dumitru 70; 71 (VIII)
TUDORACHE, Mariana 83 (VIII)
TURDEANU, Lucian 226; 227; 305
(VIII)
TURLIU, Nicolae 65 (VIII)
ÞÂRLEA, Ileana 64 (VIII)
UIFÃLEAN, Vasile 127 (VIII)
ULCELUªE, Aniºoara 51 (VIII)
URSE, Laureana 151; 152; 154 (VIII)

VÂLSAN, Cãlin 110 (VIII)
VANIA, Mariana 53 (VIII)
VASILE, Valentina 29 (VIII)
VASILOIU, Cristina 60; 61 (VIII)
VASILOIU, Oprea 140 (VIII)
VIEZUINÃ, Vasile 47 (VIII)
VLÃDUCU, Aurel 125 (VIII)
VOICULESCU, Mihaela 142 (VIII)
VRÂNCEANU, Radu 153 (VIII)
ZAFIU, Doina 56 (VIII)
ZAMAN, Gheorghe 32; 35; 166; 373;
395 (VIII)
ZAMFIR, Cãtãlin 145; 229; 283 (VIII)
ZARÃ, Ion 279; 363 (VIII)
ZECHERIU, Mirela 148 (VIII)

