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Cuvânt înainte
Programul de cercetare al Institutului de Economie Naþionalã
abordeazã o serie de aspecte teoretico-metodologice ºi practice ale
tranziþiei României la economia de piaþã. Rezultatele cele mai importante
ale cercetãrii întreprinse în anul 1990 în institut le valorificãm ºi sub formã
de sinteze ale lucrãrilor elaborate, în prezentul buletin. Aceastã formã de
valorificare a cercetãrilor noastre se alãturã altora vizând îndeosebi
contribuþii la fundamentarea procesului decizional comunicãri ºi referate
ºtiinþifice prezentate în cadrul unor dezbateri ºi sesiuni ºtiinþifice, organizate
în institut ºi în afara acestuia precum ºi publicarea de studii ºi articole în
literatura de specialitate.
Un prim grup de probleme cercetate se referã la evaluarea nivelului
de dezvoltare economico-socialã a României comparativ cu 118 þãri. Scopul
acestei comparaþii internaþionale este nemijlocit legat de cunoaºterea locului
pe care-l ocupã þara noastrã faþã de alte þãri dezvoltate ºi în curs de
dezvoltare, la cei mai importanþi indicatori ai nivelului de dezvoltare
economico-socialã. Îmbinarea analizei cantitative cu cea calitativã a
nivelului dezvoltãrii economico-sociale se realizeazã prin cercetarea
separatã a unor indicatori individuali semnificativi ca ºi a unor indicatori
sintetici care coroboreazã mai multe aspecte ale dezvoltãrii ºi eficienþei
economiilor naþionale.
În principal, comparaþia între România ºi cele 118 þãri, pe un larg
evantai de indicatori, se referã la anul 1988. Menþionãm cã în acest volum
este cuprinsã ºi sinteza unui studiu referitor la România economicã în
context european pentru anul 1938, oferind, într-o anumitã mãsurã,
posibilitatea unei analize retrospective istorice comparate pentru România
la un interval de jumãtate de secol.
Piaþa muncii în România în perioada tranziþiei reprezintã un domeniu
prioritar de cercetare în institutul nostru în cadrul cãruia sunt studiate
raportul dintre cererea ºi oferta de forþã de muncã, mecanismele funcþionãrii
ºi formãrii pieþei muncii precum ºi aspecte ale creãrii sistemului
informaþional în acest domeniu.
Prezentul volum cuprinde de asemenea, sinteze pe o gamã largã de
probleme care se referã practic la mecanisme de funcþionare a economiei
naþionale îndeosebi legate de: problematica proprietãþii în România
organizarea ºi conducerea întreprinderilor, economia cercetãrii ºtiinþifice,
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pragul de sãrãcie ºi aspecte economico-sociale ale politicii familiale în
România.
Relevând aspecte cardinale ale economiei de piaþã în formare în þara
noastrã, cercetãrile reflectate în sintezele mai sus menþionate oferã
elemente de referinþã ºi fundamentare pentru reforma economicã în
România. Sunt semnalate o serie de disfunþionalitãþi ºi dezechilibre ale
proceselor ºi fenomenelor economice în procesul tranziþiei, precum ºi
variante posibile de înlãturare sau soluþionare a acestora.
Volumul mai cuprinde sinteze referitoare la experienþele programelor
ºi reformelor economice în Bulgaria ºi URSS, aspectele integrãrii
economice vest-europene în perspectiva realizãrii pieþei unice, precum ºi la
dezvoltarea industriei mecanizate în România în perioada 1859-1914.
În cadrul cercetãrii efectuate, colectivul de autori s-a strãduit sã releve
aspecte semnificative pentru trecerea þãrii noastre la economia de piaþã
þinând seama, pe de o parte, de condiþiile economico-sociale existente în
România ºi, pe de altã parte, de experienþele pozitive ºi negative
înregistrate în alte þãri cu mecanisme de piaþã istoriceºte statornicite sau în
curs de formare.
Colectivul de autori

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALÃ A ROMÂNIEI
COMPARATIV CU 118 ÞÃRI

NIVELUL DEZVOLTÃRII ECONOMICO-SOCIALE
A ROMÂNIEI ÎN CONTEXT MONDIAL ªI EUROPEAN
dr. Constantin GRIGORESCU
Evaluarea nivelului de dezvoltare economico-socialã a României
comparativ cu alte þãri, s-a fãcut pe baza unui ansamblu de criterii ºi
indicatori privind producþia socialã, volumul ºi calitatea factorilor de
producþie structura economiei naþionale ºi eficienþa economicã, nivelul de
trai ºi calitatea vieþii.
Compararea se face cu 118 þãri iar datele ºi analizele corespund, în
principal, anului 1988.
Þinând seama de posibilitãþile de documentare oferite de publicaþiile
statistice consultate s-au luat în analizã 20 de indicatori structuraþi în felul
urmãtor:
I. Indicatori economici – produsul naþional brut; productivitatea socialã
a muncii; consumul de energie; valoarea adãugatã în industria
prelucrãtoare; randamentul 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 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 intervale de grupare. 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-a 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.
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Locul României în ierarhia þãrilor dupã nivelul
dezvoltãrii economico-sociale în anul 1988
Indicatorul

1. Produsul naþional brut ($/loc.)
2. Productivitatea socialã a muncii
($/pers. activã)
3. Consumul de energie (kg.cc/loc.)
4. Valoarea adãugatã în industria
prelucrãtoare ($/loc.)
5. Randament la cereale (kg/ha)
6. Randament la lapte (kg/vacã)
7.Tractoare (buc./1.000 ha)
8. Consum de îngrãºãminte chimice (kg/ha)
9. Export ($/loc.)
10. Populaþia neagricolã (%)
11. Populaþia urbanã (%)
12. Consum disponibil de calorii (nr./loc.-zi)
13. Consum de proteine (gr/loc.-zi)
14. Medici (nr.10.000 loc.)
15. Paturi de spital (nr./10.000 loc.)
16. Elevi în învãþãmântul secundar (% în
populaþia de vârstã corespunzãtoare)
17. Studenþi (% în populaþia de 20-24 ani)
18. Aparate TV (nr. la 1.000 loc.)
19. Mortalitatea infantilã (%)
20. Durata medie a vieþii (ani)
21. Indicator sintetic agregat (%)
x)

Nivel

a) 2.210
b) 1.765
a) 4.602
b) 3.675
5.360x)

Rang Grupa Decalaje. România
= 1,0 faþã de medie
mon- grupa grupa
dialã aII-a
I
42
III
1,55 1,65 7,84
46
III
1,94 2,06 9,82
47
III
1,65 3,48 8,16
53
IV
2,07 4,36 10,22
14
II
0,36 0,80 1,48

1.202
3.044 xx)
1.951 x)
15,09 x)
115,30 x)
453 x)
72,4 x)
53,2 x)
2.949 x)
38,3 x)
21
93

25
29
39
39
37
38
49
51
41
39
31
18

III
II
III
III
II
III
II
II
II
III
II
II

0,69
0,84
1,09
1,15
0,83
1,17
0,73
0,85
0,91
0,63
0,62
0,42

1,41
1,25
1,45
2,21
1,08
2,98
1,10
1,19
1,02
1,37
0,87
0,80

3,35
1,56
2,86
7,96
2,40
7,83
1,32
1,47
1,17
1,80
1,80
1,33

79
11
197
27x)
69,4 x)
46,5

27
55
30
41
44
38

II
III
III
III
II
III

0,58
1,27
0,70
2,30
0,93
-

0,80
2,27
1,61
0,58
0,99
-

1,20
4,27
3,61
0,30
1,08
-

1989; xx) 1987-1989.

Notã: Cele douã date privind PNB/loc. provin: “a” din sursa ONU, UNDP Preparations for
the fifth programming cycle (1992-1996), DP/1990/43 Add 1, 1 April 1990,
respectiv “b” din Breviarul statistic al României din 1990; datele de productivitate
se bazeazã pe cele douã mãrimi ale PNB.

La indicatorii economici de bazã, produsul naþional brut ºi
productivitatea socialã a muncii, România ocupã în varianta “a” locurile 42 ºi
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47 ºi se plaseazã în grupa a IIIa de þãri. În varianta “b” poziþia þãrii noastre
coboarã pe locurile 46 ºi 53 ºi respectiv în grupa a IV-a de þãri la
productivitate. Mãrimea indicatorilor este mai micã decât media mondialã ºi
îndeosebi decât media grupei I de þãri, decalajul dintre România ºi þãrile din
aceastã grupã fiind de 1: 7,8 – 1: 9,8 la produsul naþional brut ºi respectiv
de 1: 8,2 – 1: 10,2 la productivitatea socialã a muncii.
Sub media mondialã sunt ºi indicatorii privind randamentul la lapte,
înzestrarea cu tractoare ºi exportul pe locuitor. La aceºti indicatori decalajul
faþã de media grupei I de þãri este de 1:2,9; 1:8,0 ºi 1:7,8.
Proporþia populaþiei cuprinsã în învãþãmântul superior se plaseazã, de
asemenea, sub media mondialã. La acest indicator þara noastrã ocupã locul
55 ºi decalajul faþã de media grupei I este 1: 4,27.
Ceilalþi indicatori au niveluri mai mari decât media mondialã. Ne
referim la consumul de energie, valoarea adãugatã la industria
prelucrãtoare, randamentul de cereale consumul de îngrãºãminte chimice ºi
populaþia neagricolã. De altfel, la aceºti indicatori România ocupã cu
excepþia populaþiei neagricole poziþia 49) locuri superioare faþã de poziþia
deþinutã la produsul naþional brut ºi se plaseazã la grupa a II-a de þãri
subliniind acest aspect semnalãm, totodatã, cã ºi la indicatorii amintiþi
decalajul dintre România ºi þãrile din grupa I este destul de însemnat ºi
variazã între 1: 1,3 la populaþia neagricolã ºi 1: 3,4 la valoarea adãugatã în
industria prelucrãtoare.
Niveluri mai înalte decât media mondialã se înregistreazã ºi la
urmãtorii indicatori sociali: populaþia urbanã, consumul de calorii ºi respectiv
de proteine de origine animalã, numãrul de medici ºi de paturi de spital,
elevi în învãþãmântul secundar, numãrul de aparate TV ºi durata medie a
vieþii. Dar ºi la aceºti indicatori apar decalaje în raport cu þãrile din grupa I,
între 1:1,1 la durata medie a vieþii ºi 1:3,6 la aparate TV.
Precizãm cã ºi mortalitatea infantilã are un nivel mai bun decât media
mondialã, 27‰ faþã de 62,2‰. Cu toate acestea, mortalitatea infantilã din
þara noastrã este sensibil mai mare, de 3,4 ori decât cea din þãrile cu
economie dezvoltatã.
Indicatorul sintetic agregat a fost determinat în trei variante, prin
ponderarea celor 20 de indicatori parþiali (mãrimi normalizate): a) cu
coeficienþi de importanþã rezultaþi din analiza factorialã; b) cu coeficienþi de
importanþã egalã (1,0) pentru fiecare indicator parþial ºi c) cu coeficienþi de
importanþã diferitã (0,5 puncte pentru PNB) ºi cu câte 0,0263 puncte pentru
ceilalþi indicatori).
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În toate variantele de calcul, indicatorul sintetic agregat are valori între
0 ºi 100; o reprezintã valoarea minimã corespunzãtoare ultimei þãri ca nivel
de dezvoltare economico-socialã ºi 100 valoarea maximã corespunzãtoare
primei þãri în ierarhia amintitã.
Prin combinarea indicatorilor parþiali potrivit analizei factoriale se
ajunge la un indicator sintetic-agregat în mãrime de 46,5 care plaseazã þara
noastrã pe locul 38.1
Precizãm cã în varianta în care indicatorul sintetic agregat are la bazã
coeficienþi de importanþã egali pentru indicatorii parþiali România se aflã pe
locul 39, iar în varianta în care produsul naþional brut se pondereazã cu 0,5
puncte ºi ceilalþi indicatori cu câte 0,0263 puncte, România ocupã tot locul
39. Ca atare, în funcþie de metoda de calcul, poziþia României în ierarhia
þãrilor potrivit nivelului general al dezvoltãrii economico-sociale se aflã cu 34 locuri superioare în raport cu poziþia datã de produsul naþional brut pe
locuitor (varianta “a”).
De aici rezultã cã, într-o comparaþie la scarã mondialã, România se
aflã în prima treime a þãrilor ierarhizate dupã nivelul dezvoltãrii economicosociale.
Localizarea comparaþiei numai la sfera þãrilor europene prezintã însã
o imagine cu totul diferitã. Din cele 119 þãri luate în analizã 25 de þãri fac
parte din Europa. Datele relevã cã în ierarhia acestora România ocupã
penultimul loc. Precizãm cã avem în vedere indicatorul determinat potrivit
analizei factoriale. În top se aflã 10 þãri respectiv Elveþia, Belgia, R.F.
Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Franþa ºi
Austria cu un indicator sintetic agregat a cãrei mãrime variazã între 99,0 ºi
87,1. Acestora le urmeazã 9 þãri cu un indicator sintetic cuprins între 81,9 ºi
63,7. În grupa respectivã întâlnim în ordinea descrescândã a indicatorilor,
ca ºi în enumerarea anterioarã, urmãtoarele þãri: R.D. Germanã, Regatul
Unit, Italia, Irlanda, Spania, Cehoslovacia, URSS, Bulgaria ºi Ungaria. Alte
þãri cu valoarea indicatorului sintetic superior celui corespunzãtor României
sunt: Grecia (62,7), Polonia (59,3), Iugoslavia (54,7) ºi Portugalia (47,7).
Dupã România se aflã numai Albania cu un indicator sintetic în mãrime de
35,2.
Relevând locul periferic al României în ierarhia þãrilor europene la
indicatorul sintetic agregat menþionãm ºi faptul cã în ultimul deceniu s-a
1

Pentru PNB ºi productivitatea socialã a muncii sau luat în calcul datele din tabel
menþionate la litera “a”.
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înregistrat o scãdere sensibilã a nivelului indicatorului amintit ºi ca atare ºi o
deteriorare a poziþiei þãrii noastre pe plan mondial ºi respectiv european
comparãm în acest sens rezultatel cercetãrii de faþã cu cele obþinute
anterior în Institutul de Economie Naþionalã la vremea respectivã s-au luat
în cercetare tot 119 þãri ºi indicatorul sintetic agregat s-a calculat în mod
asemãnãtor, respectiv prin analiza factorialã. Datele relevã urmãtoarele
situaþii: la nivelul anilor 1982 ºi 1984 mãrimea indicatorului sintetic era de
51,8 ºi respectiv 54,5 pentru ca în 1988 sã scadã, aºa cum s-a arãtat, la
46,5. În ierarhia celor 119 þãri România a coborât dupã locul 31 în 1982 ºi
29 în 1984 la locul 38 în 1988.
În sfârºit, menþionãm ºi faptul cã în 1982, pe lângã Albania (locul 45)
în urma României se afla ºi Portugalia (locul 40), iar în 1984 pe locuri
inferioare României se gãseau Iugoslavia locul 31, Portugalia locul 41 ºi
Albania (locul 44). În 1988 numai Albania ocupa un loc inferior României,
însã raportul între mãrimea indicatorului sintetic agregat din cele douã þãri sa redus de la 1,67 în 1982 ºi 1,55 în 1984 la 1,32 în 1988.
Deteriorarea poziþiei României în actualul deceniu este cea mai
concludentã expresie a stãrii de crizã în care a intrat economia româneascã
ca urmare a accentuãrii disfuncþionalitãþii mecanismului economic de
comandã în ultimii ani ai dictaturii ceauºiste.

PROFILUL DEZVOLTÃRII ROMÂNIEI
COMPARATIV CU ÞÃRILE EUROPEI
Constantin ZAMAN
Instrument de extindere a analizei statistice, profilul dezvoltãrii se
utilizeazã în mod frecvent în comparaþiile internaþionale pentru evaluarea
tendinþelor dezvoltãrii economico-sociale, a corelaþiilor dintre indicatori,
precum ºi a deficienþelor care genereazã efecte de retardaþie în cadrul
acestui proces.1 Profilul dezvoltãrii nu trebuie înþeles în accepþiunea clasicã
a noþiunii, ca tip economic determinant care defineºte preponderenþa unui
anumit sector sau domeniu al economiei-naþionale comparativ cu celelalte.
În conjunctura economicã actualã se utilizeazã din ce în ce mai puþin
clasificarea þãrilor în funcþie de calificativul: þarã industrializatã, agrarã,
turisticã etc.
Faþã de metodele clasice de analizã, profilul dezvoltãrii2 oferã
posibilitatea determinãrii tendinþelor de evoluþie a diferitelor modele de
dezvoltare, reliefând, totodatã, relaþiile de cauzalitate ce apar între indicatorii
utilizaþi, indiferent de unitatea de mãsurã în care sunt evaluaþi.
Într-o reprezentare graficã simplificatã, în care s-a trasat profilul
dezvoltãrii þãrii noastre comparativ cu prima þarã din ierarhia dezvoltãrii
europene – Belgia, respectiv cu þara de pe ultimul loc a acestei clasificãri –
Albania, se pot observa (figura nr. 1), diferenþele existente atât în ceea ce
priveºte nivelul celor 17 indicatori utilizaþi, cât ºi forma profilului.

1

2

McGranahan, Donald; Pizaro, Eduardo; Richard, Claude,: Measurement and analysis
of socioeconomic development, UNRISD – Geneva, 1985.
Reprezentarea graficã a profilului dezvoltãrii se face într-un tabel de corespondenþã
care grupeazã valorile transformate ierarhizate ale tuturor indicatorilor. Aceste valori se
obþin prin atribuirea nivelului 0 celei mai mici valori a fiecãrui indicator ºi a nivelului 100
valorii sale maxime celelalte valori intermediare xi transformându-se pe baza formulei:
xit = (xi –xmin) / (xmax – xmin)
Pentru fiecare þarã în parte profilul dezvoltãrii se obþine prin unirea valorilor
transformate ale fiecãrui indicator din tabelul de corespondenþã. Rezultã o construcþie
graficã sub forma unei linii frânte ce oscileazã deasupra ºi sub media naþionalã a
valorilor transformate.

17
Figura nr. 1. Profilul dezvoltãrii României
comparativ cu Belgia ºi Albania

PNB - produsul naþional brut/locuitor; W - productivitatea socialã a muncii; VAD valoarea adãugatã în industria prelucrãtoare;
EXP - volumul exporturilor; TRC - nr. tractoare la 1.000 ha; RC - randamentul la
cereale; ICH - consumul de îngrãºãminte chimice la ha;
URB - urbanismul; STD (ELV) - nr. studenþi (elevi) în populaþia de vârstã
corespunzãtoare; TV - nr. aparate TV la 1.000 loc.;
MIF - mortalitatea infantilã; MED - nr. medici la 1.000 locuitori; CAL (PAN) - consumul
zilnic de proteine animale (calorii);
SV - speranþa de viaþã la naºtere.

Pe baza mediilor naþionale ale valorilor transformate, rezultã o
ierarhizare a celor 25 de þãri europene în funcþie de nivelul general de
dezvoltare (tabelul nr. 1).
Decalajele dintre grupe, pe baza mediilor fiecãreia, reies din tabelul
nr. 2.
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Tabelul nr. 1
Ierarhizarea þãrilor europene în funcþie de media valorilor
transformate la nivelul anului 1988
Rang

Þara

Media
naþionalã

Grupa I
1
Belgia
71,79
2
Olanda
69,62
3
R.F.G.
66,58
4
Elveþia
65,78
5
Norvegia
61,82
6
Danemarca
61,31
7
Franþa
60,45
8
Suedia
58,53
9
Austria
55,27
10
Finlanda
54,23
11
RDG
51,96
12
Italia
50,16
60,65
Media grupei
Grupa a II-a
13
Irlanda
50,00
Media europeanã

Rang

Þara

Media
naþionalã

14
Regatul Unit
15
Spania
16
Grecia
17
Cehoslovacia
Media grupei
Grupa a III-a
18
URSS
19
Bulgaria
20
Ungaria
21
Polonia
22
Iugoslavia
23
ROMÂNIA
24
Portugalia
25
Albania
Media grupei
42,98

49,51
43,37
37,68
35,91
43,29
34,95
34,13
31,35
30,11
28,30
18,54
16,06
6,57
25,00

Sursa: Calculat pe baza datelor din: The World Bank Atlas 1989, Washington 1990; FAO
Yearbook Production 1988; Energy Yearbook 1987; Monthly Bulletin of Statistics;
World Development Report 1989.

În funcþie de reprezentarea graficã a profilului dezvoltãrii ºi pe baza
ierarhiei generale europene se pot desprinde câteva concluzii sumare:
− grupa I cuprinde þãrile puternic dezvoltate ale continentului, în timp
ce în grupa a III-a, din care face parte ºi România, se regãseºte
majoritatea þãrilor foste socialiste. Decalajul relativ maxim între
primul ºi ultimul loc, respectiv Belgia ºi Albania, este de 11:1;
− nivelul mediei naþionale în cazul României este de 2,8 ori mai
ridicat decât cel corespunzãtor Albaniei ºi de 4 ori mai scãzut
decât cel al Belgiei. Decalajele absolute sunt însã de -53,25 unitãþi

19
convenþionale faþã de primul loc ºi de + 11,97 u.c. comparativ cu
ultimul, ceea ce înseamnã cã distanþe ce separã România de
Belgia este de 4,45 ori mai mare decât cea care o situeazã
înaintea Albaniei;
− România înregistreazã niveluri foarte scãzute la majoritatea
indicatorilor, cu excepþia consumului de energie pe locuitor, care
denotã însã existenþa unei industrii energofage ºi a mortalitãþii
infantile, expresia unui serviciu sanitar deficitar ºi a unui nivel de
trai foarte scãzut;
− în ansamblul sãu stadiul economico-sociale a þãrii se poate
caracteriza astfel: industrie slab tehnologizatã ºi cu randament
inferior; agriculturã insuficient dezvoltatã pentru posibilitãþile de
care dispunem, datoritã gradului redus de mecanizare; nivel
educaþional ºi informaþional mediu, dar scãzut din punct de vedere
calitativ; nivelul de trai foarte redus, concretizat în cantitatea ºi
calitatea necorespunzãtoare a serviciului medical, disponibilul
alimentar pe locuitor aflat sub necesitãþile normale toate acestea
reliefate de cea mai scãzutã speranþã de viaþã la naºtere din
Europa, 69,4 ani.
Tabelul nr. 2
Gruparea þãrilor europene dupã nivelul general de dezvoltare
Grupa

I
II
III
Total
ROMÂNIA

Numãr de Interval de Media
þãri (locuri) grupare naþionalã
12 (1-12) Peste 50
5 (13-17) 35-50
8 (18-25) Sub 35
25
(23)

60,65
43,29
25,00
42,98
18,54

Decalaje faþã de:
Media
Media
europeanã
grupei I
1,41
1,00
1,01
0,71
0,58
0,41
1,00
0,71
0,43
0,31

Sursa: Calculat pe baza datelor din tabelul nr. 1.

Analiza tipologicã a profilului dezvoltãrii surprinde specificul fiecãrei
þãri în funcþie de anumite condiþii de fond care, deºi nu constituie
componente ale dezvoltãrii, sunt responsabile pentru anumite similitudini de
profil în cazul unor þãri cu niveluri diferite de dezvoltare. Aceste condiþii,
denumite în literatura de specialitate “factori tipologici”, determinã
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particularitãþile fiecãrei þãri în ceea ce priveºte dezvoltarea economicosocialã:
a) mãrimea. Se constatã cã þãrile cu suprafaþã întinsã ºi populaþie
redusã prezintã caracteristici exact opuse celor cu suprafaþã micã, dar cu
populaþie numeroasã. Þãrile cu densitate scãzutã a populaþiei manifestã
tendinþa unui nivel relativ scãzut al indicatorului sãnãtãþii (numãrul de medici
la 10.000 de locuitori, mortalitatea infantilã, speranþa de viaþã), ca urmare a
eterogenitãþii populaþiei ºi problemelor organizatorice de repartizare a
serviciilor medicale. Astfel, Elveþia (41,3 mii km2) are o mortalitate infantilã
de numai 7 ‰, iar speranþa de viaþã este de 77 ani, în condiþiile existenþei a
numai 19,2 medici la 10.000 locuitori. Datoritã densitãþii ridicate serviciul
medical este foarte bine organizat, necesitând mai puþine cadre decât în
cazul Suediei care are 36,6 medici la 10.000 loc. (19 loc/km2);
b) amplasarea geograficã influenþeazã, de asemenea, nivelul
dezvoltãrii. Astfel, RDG, deºi face parte din fostele þãri socialiste, datoritã
influenþelor directe ale RFG, Olandei, Franþei, Danemarcei ºi Austriei,
prezintã un grad de dezvoltare mult mai ridicat. România în schimb,
înconjuratã numai de þãri având acelaºi sistem sociopolitic, deþine un nivel
general, de dezvoltare de 2,8 ori mai scãzut decât RDG. Influenþele
reciproce în condiþii de vecinãtate sunt foarte puternice. Se constatã, de
altfel, o scãdere constantã a nivelului de dezvoltare de la vest cãtre est:
RDG - 51,94; Cehoslovacia - 35,91; Ungaria - 31,35; Iugoslavia - 28,30;
România - 18,54;
c) climatul influenþeazã în mod direct o serie de indicatori. Þãrile
nordice înregistreazã un consum mult mai mare de proteine de origine
animalã comparativ cu numãrul de calorii: Finlanda, PAN - 76,87, CAL –
32,09; Norvegia, PAN - 82,48, CAL - 44,35; Suedia, PAN - 84,44, CAL 29,36. În schimb, þãrile din sudul continentului prezintã o proporþie inversatã
între cei doi indicatori: Grecia, PAN - 67,91, CAL - 85,71; Iugoslavia, PAN 32,28, CAL - 72,85. De asemenea, consumul de energie pe locuitor este
mai mare în þãrile nordului (Finlanda 5.702 kg cc; Norvegia 6.763 kg cc),
comparativ cu þãrile sudice (Austria 3.973, Elveþia 3.784, Franþa 3.719 kg cc).
d) sistemul sociopolitic determinã ansamblul strategiilor economice de
dezvoltare. Sistemul liberal al þãrilor occidentale a permis acestora
obþinerea unor niveluri de dezvoltare foarte ridicate, pe când statele cu
economie planificat centralizat s-au confruntat în timp cu o creºtere a
decalajelor economice faþã de þãrile dezvoltate.

PRODUSUL NAÞIONAL BRUT (PNB) PE LOCUITOR
Mihai ªTEFAN
PNB poate fi considerat ca unul dintre indicatorii cei mai expresivi de
evaluare a activitãþilor economiei unei þãri. Calculat într-o monedã unicã ($
SUA) ºi divizat ca populaþia fiecãrei þãri devine un instrument de comparare
a nivelului de dezvoltare a acestora.
Recurgând la metodele de transformare în dolari SUA utilizate de
organismele ONU (BIRD ºi PNUD) rezultã cã în anul 1988 cele 119 þãri
luate în comparaþie realizau în medie 3.427 $ pe locuitor. Cu un nivel al
PNB pe locuitori de 2.210 $, România se situa sub media mondialã (cca 2/3
din aceasta).
De precizat, cã organismele ONU au recurs pentru transformarea în
dolari SUA la cursul comercial mediu pe perioada 1986-1988, România
neavând un curs de schimb unic. Dacã teoretic am aplica primul curs unic
stabilit dupã Revoluþie (de 21 lei = 1$) cursul de 35 de lei = 1$ ar coborî sub
1.500 $ pe locuitor1 nu sunt însã argumente – la nivelul anului 1988 –
pentru infirmarea evaluãrilor ONU care asigurã cât de cât comparabilitatea
datelor prin metodologia unicã de transformare, dar, se poate afirma cã, în
1988, dupã PNB pe locuitori, în Europa, ocupam penultimul loc (înaintea
Albaniei). În analizã ne vom limita la datele ONU.
Dacã avem în vedere obiectivul fixat în programul de tranziþie la
economia de piaþã ºi anume realizarea unui consum pe locuitor comparabil
cu nivelul mediu european, decalajele existente în 1988 relevã necesitatea
unor eforturi (în principal investiþionale) care sã accelereze puternic
creºterea economicã în urmãtorul deceniu. Aceasta pentru cã, datoritã ratei
forþate a acumulãrii, în 1988 decalajul la fondul de consum pe locuitor era
mai important decât la PNB pe locuitor.
Pentru ca obiectivul reformei economice sã poatã fi atins este
necesar ca o parte tot mai însemnatã a investiþiilor (destinate în principal
modernizãrilor aparatului productiv sã se realizeze prin aport de capital
strãin, concomitent cu creºterea constantã a eficienþei acumulãrii.
1

Calculat pe baza cursului de revenire, nivelul PIB pe locuitor 1988 reprezenta 1.523
dolari (sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, “Informaþii Statistice Operative”seria: Sistemul Conturilor Naþionale, nr. 1, aprilie 1991).
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Decalajul faþã de nivelul României (1,0) în 1988
La PNB pe locuitor La fondul de consum pe locuitor
Media Europeanã
3,7
4,9
Þãrile Pieþei Comune
6,7
8,7
Þãrile membre OECD
7,7
10,0

Revenind la tabelul cu cele 119 þãri ierarhizate dupã nivelul PNB pe
locuitor 1988, acestea ar putea fi repartizate în 5 grupe rezultând:
Gruparea þãrilor dupã nivelul produsului naþional brut
pe locuitor în 1988
Grupa
I
II
III
IV
V
TOTAL
ROMÂNIA

Interval de
grupare
peste 6.000
3.000-6.000
1.500-3.000
500-1.500
sub 500

-$Numãr de Media grupei Decalaje faþã de media:
þãri (locuri)
(dolari)
mondialã gr. II
gr. I
22(1-22)
17.324
5,06
4,76
1,00
9(23-31)
3.640
1,06
1,00
0,21
20(32-51)
2.143
0,63
0,59
0,12
29 (52-80)
922
0,27
0,25
0,05
39(81-119)
314
0,09
0,09
0,02
119
3.427
1,00
0,94
0,20
(42)
2.210
0,64
0,61
0,13

Sursa: Calculat pe baza PNB, The World Bank Atlas 1989 ºi Documentul PNUD 43/Add
1 din 4 aprilie 1990, Technical note and tables; pentru populaþie: Monthly Bulletin
of Statistics, nr. 12, dec. 1989.

Nivelul României era deci în 1988 de aproape 8 ori mai redus decât
media þãrilor dezvoltate (cu nivel al PNB de peste 6.000 $ pe locuitor). Þãrile
cu PNB pe locuitor între 3.000-6.000 dolari pe locuitor realizau o medie a
acestui indicator apropiatã de cea mondialã.
Între 1.500 ºi 3.000 $ figureazã 20 de þãri, în centru acestei grupe (pe
locul 42 în ierarhia mondialã dupã nivelul acestui indicator) figureazã
România. Media acestei grupe (2.143 dolari pe locuitori) este apropiatã de
nivelul þãrii noastre. Grupa poate fi consideratã ca tranºa superioarã a þãrilor
în curs de dezvoltare.
Urmãtoarele 29 þãri cu un nivel al PNB pe locuitor între 500 ºi 1500 $
realizau în 1988 o medie de cca 900 dolari. Cea mai numeroasã grupã de
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þãri (39), cea a statelor cel mai puþin dezvoltate, cu un nivel al PNB pe
locuitor sub 500 $ ºi cu o medie în 1988 de numai 314 dolari pe locuitor.
Decalajul între grupa aceasta ºi media þãrilor celor mai dezvoltate, cu un
nivel al PNB pe locuitor de peste 6.000 $, a fost în 1988 de 55/1, iar între
þãrile extreme (Elveþia ºi Mozambic) de peste 270/1.

PRODUCTIVITATEA SOCIALÃ A MUNCII
dr. Constantin GRIGORESCU
În evaluarea nivelului de dezvoltare economicã a României
comparativ cu þãrile luate în analizã, productivitatea socialã a muncii, ca
indicator de eficienþã, are o importanþã deosebitã. Practic, mãrimea acestui
indicator exprimã calitatea factorilor de producþie, nivelul tehnic al aparatului
de producþie pregãtirea forþei de muncã, comportamentul acesteia ºi
organizarea producþiei ºi a muncii.
În lucrarea de faþã productivitatea socialã a muncii a fost determinatã
ca raport între produsul naþional brut (sau produsul intern brut) exprimat în
dolari SUA ºi populaþia activã. Dat fiind sursele de date de care am dispus,
analiza se face la nivelul anului 1988. Precizãm cã datele utilizate pentru
calculul productivitãþii sociale a muncii sunt relativ comparabile între þãri ºi
provin atât pentru produsul naþional brut cât ºi pentru populaþia activã din
publicaþiile internaþionale, îndeosebi ale Bãncii Mondiale ºi ale instituþiilor din
sistemul ONU1.
Calculul productivitãþii sociale a muncii s-a fãcut în douã variante
respectiv: a) pe baza transformãrii produsului naþional brut al þãrilor în dolari
SUA prin intermediul cursurilor oficiale de schimb ale valutelor naþionale în
raport cu dolarul ºi b) pe baza transformãrii produsului intern brut în dolari
SUA prin cursuri de schimb corespunzãtoare paritãþii puterii de cumpãrare a
monedelor naþionale în raport cu dolarul SUA.
În prima variantã compararea se face cu 118 þãri aflate pe cele mai
diverse trepte de progres economic ºi social, iar în varianta a II-a cu un
numãr mai restrâns de þãri.

1

The World Bank Atlas 1989, Washington, DC, 1989; United Nations Development
Programme, Preparations for the fifth programming cycle (1992-1996). Options for the
allocation of resources to individual indicative planning figures, DP/1990/43 Add 1, 4
April 1990; OECD, National Accounts 1960-1988, vol. I, Paris, 1990; Monthly Bulletin of
Statistics, Vol. XLIV, No. 1, January 1990, United Nations, New York, 1990; FAO
Yearbook, Production, Vol. 42, 1988; International Financial Statistics, Vol. XLIII, No. 2,
February 1990. S-a utilizat, de asemenea, Breviarul statistic al României 1990, editat
de Comisia Naþionalã pentru Statisticã.
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Datele pentru România privind produsul naþional brut provin atât din
sursele ONU (2.210 dolari/locuitori în 1988), cât ºi din evaluãrile Comisiei
Naþionale pentru Statisticã (1.765 dolari/locuitori în 1988). Potrivit unor
calcule estimative, produsul intern brut al României din 1988 la paritatea
puterii de cumpãrare este de cca 3.976 dolari/locuitori.
Pentru analiza productivitãþii sociale a muncii din þara noastrã
comparativ cu cele 118 þãri s-a determinat nivelul absolut al productivitãþii
muncii pe fiecare þarã, s-a fãcut ierarhizarea þãrilor ºi clasificarea lor în 5
grupe, avându-se în vedere asigurarea unor coeficienþi de variaþie cât mai
reduºi în cadrul fiecãrei grupe.
Calculele relevã urmãtoarele dimensiuni ale productivitãþii muncii pe
grupe de þãri.
Tabelul nr. 1
Gruparea þãrilor dupã nivelul productivitãþii sociale a muncii în 1988
Grupa
I
II
III
IV
V
TOTAL
ROMÂNIA

Interval
de grupare
peste 25.000
10.000-25.000
4.000-10.000
1.000-4.000
sub 1.000

(dolari PNB/pers. activã)
Numãr de
Media
Decalaje faþã de media:
þãri (locuri) grupei (dolari) mondialã gr. II gr. I
16(1-16)
37.551
4,94
2,34 1,00
9(17-25)
16.020
2,11
1,00 0,43
25 (26-50)
6.642
0,87
0,41 0,18
38 (27-88)
1.985
0,26
0,12 0,05
31(89-119)
627
0,08
0,04 0,02
119
7.597
1,00
0,47 0,20
(47)
4.602
0,61
0,29 0,12

Sursa datelor primare: Pentru PNB: The World Bank Atlas 1989, United Nations
Development Programme, Options for the allocation of resources to indicative
planning figures, DP/1990/43/Add 1, 4 April 1990; pentru populaþia activã: FAO
Yearbook Production, vol. 42, 1988.

Cu o productivitate a muncii de 4602 dolari, România ocupã locul 47
ºi se plaseazã în eºalonul inferior din grupa a III-a de þãri. Nivelul
productivitãþii muncii din România este sub media mondialã, iar decalajul
sãu faþã de productivitatea muncii din þãrile cuprinse în grupa a II-a este de
1 la 3,5, iar în raport cu cea din grupa I de þãri este de 1 la 8,2. Aceste
mãrimi corespund unui produs naþional brut pe locuitor de 2.210 dolari.
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În cazul în care luãm în considerare un produs intern brut pe locuitor
de 1.775 dolari, nivelul productivitãþii muncii este de 3.675 dolari. Potrivit
acestui nivel România coboarã în grupa a IV-a de productivitate ºi respectiv
pe locul 53. În mod corespunzãtor decalajul care ne desparte de
productivitatea medie a muncii din grupa a II-a creºte de la 1: 3,5 la 1:4,4,
iar faþã de grupa I de la 1:8,2 la 1:10,2.
Analiza în context european a productivitãþii sociale a muncii din þara
noastrã relevã, de asemenea, mari decalaje faþã de þãrile cu economie
dezvoltatã. Potrivit variantei în care produsul naþional brut se calculeazã prin
intermediul cursurilor oficiale de schimb nivelurile de productivitate sunt
prezentate în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Productivitatea socialã a muncii în România,
comparativ cu celelalte þãri europene în anul 1988
(PNB determinat prin cursurile oficiale de schimb)
Þara

PNB pe o România
Þara
PNB pe o România
persoanã 1,00
persoanã 1,00
activã
activã
1. Elveþia
53.857
11,70 17. Portugalia
8.242
1,79
2. Norvegia
40.230
8,74 18. Cehoslovacia
7.529
1,64
3. R.F.Germania
38.186
8,30 19. URSS
7.031
1,53
4. Suedia
37.337
8,11 20. Iugoslavia
5.931
1,29
5. Finlanda
36.512
7,93 21. Ungaria
4.986
1,08
6. Franþa
35.662
7,75 22. România
4.602
1,00
7. Olanda
35.296
7,67 23. Bulgaria
4.386
0,95
8. Belgia
35.179
7,64 24. Polonia
3.622
0,79
9. Danemarca
33.422
7,26 25. Albania
1.672
0,36
10. Italia
33.064
7,18 Media productivi- 32.793
7,13
11. Austria
32.915
7,15 tãþii muncii în
12. Regatul Unit
25.882
5,62 þãrile dezvoltate
13. Spania
21.181
4,60 Media europeanã 17.217
3,74
14. Irlanda
19.037
4,14 a productivitãþii
15. Grecia
12.365
2,69 muncii (1-25)
16. R.D. Germania
9.021
1,96
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Aºa cum se constatã din tabel, România ocupã unul din ultimele
locuri în ierarhia celor 25 de þãri respectiv locul 22. Dupã România, se aflã
numai Bulgaria, Polonia ºi Albania. Decalajul relativ este foarte mare nu
numai în raport cu productivitatea socialã a muncii din þãrile dezvoltate, dar
ºi în raport cu media europeanã a indicatorului. Astfel, productivitatea
socialã a muncii din þãrile dezvoltate este de 7,1 ori mai mare decât în
România, iar media europeanã a indicatorului de 3,7 ori. Deosebit de
semnificative sunt ºi decalajele absolute, respectiv 28.701 dolari ºi 12.615
dolari.
Potrivit metodei de determinare a produsului intern brut în dolari SUA
prin paritatea puterii de cumpãrare a valutelor decalajul dintre
productivitatea socialã a muncii din România ºi cea din þãrile europene
dezvoltate este sensibil mai mic. Pentru comparare cu metoda anterioarã,
vom reda în tabelul nr. 3 ambele serii de date. Precizãm cã varianta I din
tabel corespunde productivitãþii muncii rezultatã din utilizarea la calculul
produsului intern brut a cursurilor oficiale de schimb ºi varianta II
productivitãþii muncii care are în vedere paritãþile puterii de cumpãrare.
Tabelul nr. 3
Productivitatea socialã a muncii în România
ºi unele þãri europene în 1988
PIB pe o persoanã
Raport II/I
activã (dolari)
Varianta I Varianta II
Elveþia
52.429
31.744
0,61
Norvegia
42.449
31.983
0,75
Finlanda
41.475
26.893
0,65
R.F. Germania
41.344
29.900
0,72
Suedia
40.755
27.931
0,69
Franþa
40.268
32.217
0,80
Danemarca
37.479
24.303
0,65
Austria
37.052
27.673
0,75
Belgia
36.268
30.167
0,83
Olanda
34.891
28.962
0,83
Italia
34.706
31.224
0,90
Regatul Unit
29.497
27.482
0,93

România 1,00
Varianta I
11,39
9,22
9,01
8,98
8,86
8,75
8,14
8,05
7,88
7,58
7,54
6,41

Varianta II
3,83
3,86
3,25
3,61
3,37
3,89
2,94
3,34
3,64
3,50
3,77
3,32
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Irlanda
Spania
Media
Grecia
Portugalia
România

PIB pe o persoanã
Raport II/I
activã (dolari)
Varianta I Varianta II
25.050
22.205
1,07
23.243
24.896
1,07
35.674
29.243
0,82
13.255
17.197
1,30
9.179
14.528
1,58
4.602
8.280
1,80

România 1,00
Varianta I
5,44
5,05
7,75
2,88
1,99
1,00

Varianta II
2,68
3,00
3,53
2,08
1,76
1,00

Sursa: National Accounts 1960-1988, OECD, Paris, 1990, p. 127 ºi 145; Historical
Statistics 1960-1988, OECD, Paris, 1990, p. 22. Pentru România, sursele
menþionate anterior. Diferenþa dintre media productivitãþii muncii din þãrile
europene cu economie dezvoltatã din tabelul nr. 3, varianta I faþã de cea din
tabelul nr. 2 provin din metodologia de calcul a produsului intern brut ºi respectiv
a produsului naþional brut.

La paritatea puterii de cumpãrare a leului în raport cu dolarul
productivitatea socialã a muncii din România este de 1,8 ori mai mare decât
cea rezultatã din utilizarea în calcul a produsului naþional brut cuprins în
publicaþia PNUD ºi de 2,25 ori decât productivitatea rezultatã din
transformarea în dolari a produsului intern brut la cursul de 21 lei pe dolar.
Þinând seama ºi de faptul cã în 1988 valutele din þãrile europene dezvoltate
erau supraevaluate în raport cu dolarul, decalajul productivitãþii sociale a
muncii din România în raport cu þãrile dezvoltate se reduce de la 1 la 7,7 în
varianta I la 1 la 3,5 în varianta II. O anumitã reducere a decalajelor în
materie se înregistreazã ºi în raport cu Grecia ºi Portugalia. Deºi decalajul
dintre productivitatea socialã a muncii din România ºi cea din þãrile
europene cuprinse în varianta II este considerabil mai mic ºi în aceastã
situaþie România se plaseazã pe ultimul loc.
Din rezultatele preliminare ale fazei aV a Programului de comparaþie
internaþionalã ONU reiese cã în anul 1985, la paritatea puterii de
cumpãrare, produsul intern brut al Ungariei era de 2,3 ori mai mare decât
cel calculat pe baza cursurilor oficiale de schimb iar al Iugoslaviei de 2,2 ori.
Ca atare, ºi productivitatea socialã a muncii în varianta II din aceste þãri s-ar
plasa deasupra celei din România1. Pentru alte þãri europene nu dispunem
1

Rapport sur le dévéloppement dans le monde 1990, Banque Mondiale, Washington,
1990, p. 205 ºi 259 (date calculate).
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de date de productivitate potrivit variantei II. Ca atare, nu putem face
aprecieri asupra modificãrilor pe care le-ar fi cunoscut decalajul amintit.
Din cele menþionate mai sus rezultã cã România are de parcurs un
drum lung pentru a atinge nivelurile de productivitate existente în þãrile
europene atât dezvoltate, cât ºi mai puþin dezvoltate. La aceasta trebuie
avut în vedere cã în anii 1989 ºi 1990 productivitatea socialã a muncii din
România a scãzut pe când în majoritatea þãrilor luate în comparaþie a
cunoscut o creºtere. Precizãm de asemenea, cã þãrile vest-europene se aflã
într-o cursã continuã de creºtere a productivitãþii muncii, în aceastã privinþã
neexistând un punct terminus. Potrivit variantei II de calcul a productivitãþii
muncii, þãrile vest-europene ca ºi alte þãri cu economie dezvoltate sunt în
urma SUA ale Americii. În 1988 în SUA la o persoanã activã revenea
39.598 dolari. Energie faþã de acest nivel productivitatea socialã a muncii în
varianta II era spre exemplu de 91,9% în Canada, 81,4% în Franþa, 80,2%
în Elveþia, 80,8% în Norvegia, 75,5% în RFG 71,8% în Japonia ºi 69,8% în
Regatul Unit. În aceeaºi comparaþie mãrimea relativã a productivitãþii
sociale a muncii din România era de numai 20,9% sau altfel spus decalajul
dintre România ºi SUA era de 1 la 4,81.
Mãrimea foarte scãzutã a productivitãþii sociale a muncii din România
în raport cu media europeanã ºi în deosebi în raport cu productivitatea din
þãrile dezvoltate din anul 1988 reflectã în principal un nivel tehnologic scãzut
al producþiei o structurã necorespunzãtoare a economiei naþionale, inclusiv
a industriei ºi forme de organizare ºi conducere, birocratice nestimulative
pentru valorificarea cu eficienþã ridicatã a resurselor materiale ºi de muncã.
Etatizarea aproape generalã a economiei în perioada postbelicã,
practic ºi a sectorului cooperatist, planificarea de la centru pânã la cele mai
mici detalii a dezvoltãrii ramurilor ºi sectoarelor de activitate, a fiecãrei
unitãþi economice, încãlcarea legilor economice obiective ºi practicarea
subiectivismului în luarea deciziilor ca ºi neglijarea trebuinþelor curente ale
populaþiei în numele unui viitor fericit au frânat iniþiativa ºi creativitatea
tuturor categoriilor socioprofesionale extinderea în economie a progresului
tehnico-ºtiinþific contemporan ca factori esenþiali ai productivitãþii muncii.
Afirmarea pânã la limita extremã a centralismului ºi subiectivismului, în anii
dictaturii ceauºiste, au împins þara într-o profundã crizã economico-socialã,
evidenþiatã ºi prin locul periferic pe care îl deþine România în Europa la cel
mai semnificativ indicator de eficienþã-productivitatea muncii.
1

Calculat pe baza datelor din tabelul nr. 3.
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INDICATORI AI CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
ªI DEZVOLTÃRII TEHNOLOGICE
Marina RUDÃREANU
Evoluþia cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice din ultimul
deceniu a fost marcatã de schimbãri importante în orientarea potenþialului
de CD, schimbãri caracterizate, pe de o parte, prin tendinþa de reorientare a
eforturilor de CD dinspre domeniul militar ºi aerospaþial în favoarea
cercetãrilor cu caracter civil, iar pe de altã parte, prin tendinþa de
internaþionalizare a activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi tehnicã în domenii
care depãºesc interesele unei singure naþiuni.
Pe fondul acestor tendinþe generale activitatea de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã a înregistrat o amploare fãrã precedent. Într-un
interval de mai puþin de un deceniu, volumul cheltuielilor consacrate CD au
crescut de 2 ori, atingând în anul 1988 un nivel de aproximativ 320 miliarde
de dolari. Numãrul celor ocupaþi în aceastã activitate a trecut de la 8 mil. în
anul 1980 la peste 10 mil. în anul 1988.
În centrul mutaþiilor profunde care caracterizeazã în prezent ºtiinþa,
tehnica ºi ansamblul structurilor productive ºi sociale, tehnologiile de bazã
au modificat produsele ºi procedeele de fabricaþie, ducând atât la
reconsiderarea avantajelor comparative, cât ºi a raporturilor de
competitivitate. Ritmul anual de creºtere a acestor tehnologii atinge, în
ultimii ani, un nivel susþinut (15-20%), ponderea lor în totalul cheltuielilor
variind între 10-15% în principalele þãri occidentale cu tradiþie în activitatea
de CD. Tabloul evoluþiei activitãþii de CD este marcat de “explozii” simultane
în trei principale domenii: electronica, biotehnologia ºi apariþia noilor
materiale. Caracterizatã la rândul ei prin douã tehnologii de bazã: cea a
semiconductorilor ºi cea a informaticii, explozia electronicii a avut drept
rezultat reducerea costurilor ºi creºterea fãrã precedent a eficienþei activitãþii
economice. Capacitatea unuia din primele calculatoare electronice ENIAC,
de pildã, a cãrui construcþie a costat în anii 1940 câteva milioane de dolari,
poate fi în prezent reprodusã cu mai puþin de 100 de dolari într-un mini
calculator care efectueazã operaþiuni de 20 de ori mai rapid, cu o precizie
de 10.000 de ori mai mare care consumã de 56.000 de ori mai puþinã
energie ºi ocupã un spaþiu de 300.000 de mii de ori mai mic.
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Realizãrile obþinute în domeniul biologiei moleculare ºi celulare care
stau la baza progreselor înregistrate în biotehnologiile moderne ºi apariþia
noilor materiale obþinute pe cale sinteticã constituie de asemenea tot atâtea
rezultate ale ºtiinþei ºi activitãþii de creaþie ºtiinþificã ºi tehnicã.
Cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã au dobândit în zilele
noastre o importanþã tot mai mare, exercitând o influenþã decisivã asupra
progresului economic ºi social în ansamblu. Pe þãri ºi pe grupe de þãri ºtiinþa
ºi tehnica au evoluat în mod diferit, nivelul de dezvoltare economicã ºi
tradiþia punându-ºi amprenta asupra acestor activitãþi. Compararea nivelului
dezvoltãrii a activitãþii de CD din România cu situaþia existentã în alte þãri ºi
stabilirea locului ocupat de þara noastrã în ierarhia a cca 70 de state mai
mult sau mai puþin reprezentative din acest punct de vedere se dovedeºte a
fi deosebit de semnificativã.
Deºi la nivel internaþional s-a încercat prin UNESCO o apropiere
conceptualã ºi metodologicã între indicatorii naþionali consacraþi activitãþii
de CD care sã permitã comparaþii cât mai veridice, totuºi aceste eforturi
trebuiesc privite cu anumite rezerve. Numãrul redus de date disponibile pe
þãri gradul lor de incertitudine ca ºi conceptele ºi metodele diferite de
elaborare care au stat la baza calculãrii lor limiteazã atât dimensiunea
problematicii ºtiinþei ºi tehnologiei, cât ºi precizia de evaluare a rezultatelor.
Din aceste motive, comparaþiile internaþionale efectuate în domeniul ºtiinþei
ºi tehnologiei au mai curând un caracter orientativ.

1. Resursele umane ale CD
La finele anului 1989, numãrul celor angajaþi în activitatea de CD din
România se ridica la cca 170.000 de persoane, din care 60% reprezenta
personalul de specialitate. Deºi în raport cu anul 1985 efectivul a crescut pe
mãsura creãrii unor noi unitãþi, cea mai mare parte a personalului de
specialitate nu este direct implicat în activitatea de creaþie ºtiinþificã numãrul
lor reprezentând doar o treime din total. Inexistenþa unei asemenea distincþii
între cei 2 indicatori limiteazã analiza comparativã la indicatorul referitor la
personalul de specialitate CD.
Raportat la un milion de locuitori, numãrul persoanelor angajate în
sectoare specifice ale CD a reprezentat în România 1989 cca 4.400, nivel
aproape neschimbat în ultimii 2 ani ca urmare a politicii practicatã de
blocarea angajãrilor în acest domeniu. România depãºeºte astfel din acest
punct de vedere, media înregistratã pe plan mondial (3.442), dar se
situeazã sub media europeanã (5.555). Aproximativ 58% din personalul de
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specialitate angajat în CD posedã o pregãtire superioarã fapt care situeazã
þara noastrã peste media mondialã (43%) ºi, mai ales, peste cea europeanã
(34,4%). Cu toate acestea, nivelul ridicat al acestui indicator nu atestã o
situaþie favorabilã, analiza comparativã reliefând faptul cã în general, în
þãrile dezvoltate din punct de vedere economic personalul cu studii
superioare nu depãºeºte 1/3 din total. Faptul în sine este explicabil dacã se
þine seama de nivelul înalt de dotare tehnico-ºtiinþificã a centrelor ºi
laboratoarelor de cercetare din þãrile avansate, care simplificã cu mult ºi
reduce timpul afectat perioadei de documentare, aceste operaþiuni putând fi
executate de cãtre tehnicieni sau personalul auxiliar. În ierarhia mondialã,
România se situeazã astfel pe locul 15 din punct de vedere a personalului
de specialitate ocupat în activitatea de CD ºi pe locul 8, la personalul cu
studii superioare, încadrându-se în grupele III ºi respectiv II din cele 5 grupe
de þãri stabilite pentru comparaþiile internaþionale.

2. Resursele financiare ale CD
Analizele comparative efectuate atestã faptul cã, cu cât o þarã are un
nivel de dezvoltare economicã mai ridicat, cu atât se alocã activitãþii de CD
fonduri mai importante.
Intensitatea activitãþii de CD este evidenþiatã de ponderea cheltuielilor
de CD în PNB, pondere care pe ansamblul þãrilor analizate variazã între
0,5%, pentru cea mai mare parte a þãrilor în curs de dezvoltare ºi peste 2%
pentru þãrile industrializate.
În þara noastrã, deºi din punct de vedere absolut, volumul cheltuielilor
de CD, a crescut în intervalul 1985-1989, în medie cu 3,5% pe an, aceastã
creºtere se aflã sub media înregistratã pe ansamblul þãrilor occidentale
(6%). În acelaºi timp, ponderea cheltuielilor de CD în PNB s-a redus de la
1,2% în 1985, la 1,06% în 1989, în condiþiile în care numãrul celor ocupaþi
în activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã a crescut cu
aproape 8%.
România ocupã din acest punct de vedere o poziþie dezavantajoasã
atât pe plan mondial unde se situeazã pe locul 27, cât ºi pe plan european
unde deþine locul 19. Astfel, cu excepþia Albaniei, Islandei ºi Greciei, unde
activitatea de CD este cvasi-inexistentã, România ocupã ultimul loc în
Europa situându-se la distanþã apreciabilã, din acest punct de vedere chiar
faþã de þãrile est-europene (URSS, RDG, Cehoslovacia, Ungaria ºi
Bulgaria). Situaþia este deosebit de semnificativã, mai ales atunci când
cheltuielile se raporteazã la numãrul de locuitori. Astfel, în condiþiile în care
media cheltuielilor de CD se ridicã la cca 90 dolari pe locuitori pe plan
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mondial1 ºi, respectiv, 184 de dolari pe locuitor pe ansamblul þãrilor
europene, România cheltuieºte doar 17 dolari pe locuitori2 de 35 de ori mai
puþin decât Elveþia, de 28 de ori mai puþin decât SUA ºi Suedia, de 26 de ori
mai puþin decât Japonia, de 23 de ori mai puþin decât RFG de 17 ori mai
puþin decât Franþa etc. România se aflã din acest punct de vedere într-o
poziþie perifericã faþã de majoritatea þãrilor cu tradiþie în activitatea de CD,
ocupând locul 32 în ierarhia þãrilor analizate, fapt care o situeazã în rândul
þãrilor în curs de dezvoltare.
Nivelul relativ scãzut de dezvoltare a activitãþii de CD în România
rezultã ºi din modul în care sunt repartizate resursele financiare ale CD pe
cele douã destinaþii: cercetarea fundamentalã ºi cea aplicativã.
O caracteristicã a cercetãrii fundamentale este aceea cã rezultatele
obþinute care se reflectã în acumularea de noi cunoºtinþe noi concepte noi
teorii etc. Au un caracter public ºi nu privat finanþarea lor cãzând sub
incidenþa societãþii, respectiv a statului. Aceastã responsabilitate decurge
mai ales din faptul cã mecanismele de alocare a resurselor nu sunt legate
strict de criterii de rentabilitate.
Analizele comparative întreprinse asupra þãrilor occidentale cu tradiþie
în activitatea de CD evidenþiazã faptul cã ponderea cercetãrii fundamentale
în totalul cheltuielilor variazã între 8-40%.
România consacrã acestei activitãþi cca o pãtrime din totalul
cheltuielilor curente o poziþie relativ bunã faþã de þãrile analizate. Raportate
la PNB cheltuielile privind cercetarea fundamentalã nu reprezintã însã decât
0,26%, România situându-se pe unul din ultimele locuri.
O problemã care reþine atenþia este cea a surselor de finanþare din
analizele întreprinse rezultã cã în þãrile est-europene ºi, în general, în þãrile
în care nivelul de dezvoltare economicã este mai scãzut, fondurile atribuite
CD sunt finanþate în cea mai mare parte din bugetul statului.
Sectoarele spre care se orienteazã activitatea de CD sunt industria ºi,
îndeosebi industria prelucrãtoare, în majoritatea þãrilor dezvoltate ºi
industria extractivã ºi agricultura, în þãrile în curs de dezvoltare, þara noastrã
situându-se pe o poziþie intermediarã.

3. Rezultate ale activitãþii de CD
Rezultatele activitãþii de CD sunt reflectate atât în veniturile realizate
din contractele încheate cu diverºi beneficiari din þarã sau strãinãtate
1
2

Cca 71 de þãri analizate.
1 $ = 21 lei.
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(exportul de produse ale activitãþii de CD), cât ºi de indicii de creativitate
evidenþiaþi de numãrul cererilor de brevete pentru invenþii înregistrate sau
aplicate raportat la numãrul specialiºtilor cu pregãtire tehnicã sau la 100.000
de mii de locuitori.
Deºi în intervalul 1980-1989 exporturile de produse care
înmagazineazã rezultate ale activitãþii de CD au crescut în þara noastrã de
cca 6 ori, diversificându-se totodatã gama acestor produse, comparativ cu
þãrile occidentale România se situeazã la distanþe apreciabile; o analizã
efectuatã asupra a 17 þãri exportatoare de astfel de produse claseazã
România pe ultimul loc.
În ceea ce priveºte indicele de creativitate, România se situeazã, de
asemenea, în urma altor state. Deºi în anul 1989 ºi în þara noastrã au fost
înregistrate un numãr de 6.137 de cereri de brevete de invenþii, din care cca
½ au fost omologate (cu aproximativ 28,7% mai mult faþã de anul 1985),
indicele de creativitate nu reprezintã în România decât 25,4, faþã de 259 în
Japonia, 78 în Elveþia, 70,7 în RFG º.a. România se situeazã astfel pe locul
25 printre 36 þãri analizate, reprezentative din acest punct de vedere.
Situaþia se datoreazã, în principal, politicii restrictive ºi insuficient
stimulatoare dusã în domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice,
caracterizatã prin reducerea fondurilor destinate achiziþionãrii de publicaþii,
licenþe ºi documentaþii de specialitate, acelor destinate schimburilor de
experienþã ºi specializãrilor, dotãri tehnico-ºtiinþifice al laboratoarelor ºi
centrelor de cercetare ºi altele. Ca urmare a acestor politici, numai în ultimii
patru ani, numãrul tehnologiilor de concepþie proprie ºi îmbunãtãþite
introduse în producþie sa redus cu 43,8%, a produselor de elaborate ºi
omologate, cu 18,2% ºi a programelor ºi sistemelor de automatizare a
proceselor de conducere a producþiei cu 9,2%, fapt care s-a repercutat ºi
asupra rezultatelor de ansamblu ale activitãþii de creaþie tehnico-ºtiinþificã.

CONSUMUL TOTAL DE ENERGIE PE LOCUITOR
Ileana NIªULESCU
Consumul total de energie pe locuitor este un indicator cu implicaþii
directe asupra nivelului de dezvoltare economicã.
Consumul de energie pe locuitor varia, în anul 1987, de la 10.012 kg
cc pe locuitor în Canada pânã la 18 kg cc în Burundi, media mondialã fiind
de 1.913 kg pe locuitor.
Gruparea þãrilor dupã consumul de energie totalã
pe locuitor în anul 1987
Grupe
I
II
III
IV
V
Total
România1
1

Interval de
grupare
peste 6.000
3.000-6.000
1.000-3.000
500-1.000
sub 500

Nr. de þãri
(locuri)
8(1-8)
21(9-29)
22(30-51)
15(52-66)
53(67-119)
119
(14)

Kg cc/100
7.938
4.302
1.677
736
218
1.913
5.360

Decalajul faþã de
media mondialã
4,15
2,25
0,88
0,38
0,11
1,00
2,80

Nivel 1989.

Sursa: Calculat pe baza Energy Statistics Yearbook 1987 ºi Monthly Bulletin of Statistics,
nr. 12, decembrie 1989.

România, cu un nivel al indicatorului de 5.360 kg cc pe locuitor, ocupã
locul 14 (grupa a II-a) în ierarhia mondialã înaintea multor þãri dezvoltate ca:
Regatul Unit, Danemarca, Suedia, Elveþia, Japonia, Italia. Aceastã situaþie
reflectã înalta energo-intensivitate a economiei româneºti, ridicând serioase
probleme de ordin calitativ ºi structural.
Industria energeticã din þara noastrã înglodeazã activitãþi în care s-au
incorporat importante investiþii dar, care nu au avut efectul preconizat de
asigurare a independenþei energetice, obiectiv imposibil de realizat în
condiþiile în care, investiþiile industriale au fost orientate cu precãdere spre
crearea de întreprinderi energofage. Acestea au creat dificultãþi energetice
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tot mai mari diferitelor sectoare ºi ramuri, fapt ce a impus mãsuri disperate
ºi arbitrare de reducere drasticã a consumurilor tehnologice în detrimentul
funcþionãrii normale a proceselor de producþie, reducând tot mai mult cotele
alocate populaþiei.
Dezechilibrul creat de dezvoltarea exageratã a ramurilor industriei
energointensive (metalurgie, chimie, materiale de construcþii) în raport cu
resursele este evidenþiat de ponderea mare (peste 80%) a consumului din
industrie în balanþa energiei electrice. Consumul populaþiei a reprezentat
doar 6,1% din total, iar consumul pentru iluminat public 0,1%. Astfel, s-a
ajuns ca în þara noastrã consumul casnic de energie electricã pe locuitor sã
fie de 3-4 ori mai mic decât în Spania, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia ºi de
8-9 ori mai mic decât în Bulgaria, Franþa, Regatul Unit sau Austria.
Mãsurile actuale în domeniul energeticii pe plan mondial au drept
consecinþã, pe de o parte, creºterea randamentelor energetice ºi, pe de altã
parte, o modificare continuã a structurii combustibililor utilizaþi în sensul
limitãrii consumului de hidrocarburi a creºterii ponderi combustibililor solizi ºi
resurselor de energie ºi regenerabile.
Ponderea principalelor surse în consumul total de energie în anul 1967
Total
Africa
America de Nord
America de Sud
Asia
Europa
Oceania
U.R.S.S.
Total mondial

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Combus. Combus. Combus.
solid
lichid
gazos
40,5
41,3
15,9
23,0
46,1
25,7
7,9
54,1
24,2
48,9
37,1
10,6
34,2
39,1
19,9
39,1
37,9
19,5
27,4
29,0
41,2
32,4
39,2
23,6

Electricitate
2,3
5,2
13,8
3,6
6,8
3,5
2,4
4,8

Sursa: Calculat pe baza Energy Statistics Yearbook 1987.

În ceea ce priveºte consumul de combustibil solizi, baza o constituie
în fiecare þarã producþia internã. Principala restricþie în aceastã privinþã o
reprezintã costurile comparative, respectiv consumul unei tcc de cãrbune, în
raport cu o tcc calculatã pe baza preþului internaþional al petrolului sau al
electricitãþii produse din alte surse, în special pe bazã de energie nuclearã.
În þãrile est-europene ponderea consumului de cãrbune în totalul

37
consumului este mai ridicatã decât în þãrile dezvoltate (39% faþã de 28%)
antrenând o serie de consecinþe deosebit de grave din punct de vedere
ecologic atât pentru þãrile respective, cât ºi pentru vecinii acestora.
Ponderea combustibililor lichizi în consumul mondial a scãzut în
perioada 1973-1987 de la 51% la 39%. Aceastã medie a fost depãºitã de 18
din cele 27 de þãri dezvoltate luate în studiu.
În privinþa utilizãrii gazelor în balanþa consumului pe forme primare de
energie, ponderile superioare mediei mondiale se explicã, în special, prin
dotarea naturalã cu astfel de resurse (URSS) în anul 1987 ponderile cele
mai ridicate le-au deþinut þãrile est-europene: România (52%), URSS 41%,
Ungaria 34%, precum ºi unele þãri vest-europene: Olanda 51%, Regatul
Unit (27%).
În sfârºit, electricitatea provenitã din alte surse deþine ponderi
importante în statele ce au pus în aplicare programe importante de dotãri cu
centrale nucleare, în cele cu rezerve hidroenergetice puse în valoare,
precum: Norvegia 44% din total consum de energie, Suedia 39%, Elveþia
23%, Franþa 18%, Finlanda ºi Canada 17% etc.
Energia consumatã este destinatã în cea mai mare parte ramurilor
producþiei materiale, procesele industriale consumând o parte mai
importantã din energia comercialã a globului decât transportul sau uzul
casnic. Excepþie fac unele þãri puternic dezvoltate precum: SUA, Belgia,
Danemarca, Elveþia, Franþa, RFG, Italia, unde transporturile sau clãdirile de
locuit ºi spaþiile comerciale depãºesc consumul energetic al industriei.
Majoritatea þãrilor dezvoltate (exclusiv SUA ºi Anglia) ºi a þãrilor esteuropene (exclusiv URSS) deþin resurse energetice relativ modeste mai
ales, în ceea ce priveºte resursele de petrol, structurile lor economice fiind
concepute pe ipoteza achiziþionãrii de petrol la preþuri reduse de pe piaþa
mondialã.
Odatã cu creºterea preþului energiei s-a pus acut problema sporirii
eficienþei energetice analiza comparativã a indicatorilor economici ºi
energetici în perioada premergãtoare primului ºoc petrolier aratã cã în
numai 8 þãri, în majoritatea est-europene (Cehoslovacia, RDG, Bulgaria,
Polonia, România, Regatul Unit, Ungaria ºi URSS) s-a înregistrat o creºtere
a eficienþei consumului de energie, iar în celelalte þãri luate în comparaþie
dinamica PIB a fost inferioarã dinamicii consumului de energie.
În perioada 1973-1987, cererea totalã de energie a rãmas practic
constantã sau chiar s-a redus uºor, PIB-ul crescând de peste 3 ori în
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Belgia, Finlanda, RFG, Irlanda, Italia, Norvegia, Japonia, SUA ºi Canada1
deºi cerinþele totale de energie au rãmas constante, componenta consum
de energie electricã a crescut sensibil, scãzând în compensaþie consumul
de energie neelectricã.
În 1987, reveneau în medie pentru fiecare kg cc consumat 0,473
dolari PIB. Toate þãrile dezvoltate înregistrau o eficienþã superioarã, în þãrile
est-europene se situau în jurul mediei mondiale. În cadrul acestora,
România înregistreazã cel mai scãzut nivel al indicatorului dintre þãrile
europene, de 0,480 dolari la un kg cc.

1

National Accounts 1960-1987, OCDE, Paris, 1989.

VALOAREA ADÃUGATÃ DIN INDUSTRIA
PRELUCRÃTOARE PE LOCUITOR
Ion GHIZDEANU
Analiza nivelului de dezvoltare a industriei prelucrãtoare, prin prisma
valorii adãugatã obþinutã în aceastã ramurã, în cele 119 þãri luate în
comparaþie, pune în evidenþã, în primul rând pronunþata polarizare
regionalã, respectiv concentrarea sa în Europa, America de Nord ºi
Japonia. Astfel, în 1987, 32 de state deþineau aproape 90% din valoarea
adãugatã mondialã a industriei prelucrãtoare în timp ce populaþia acestora
reprezenta mai puþin de un sfert din populaþia totalã. Repartizarea þãrilor
luate în comparaþie, dupã mãrimea indicatorului, respectiv în 5 grupe, are
urmãtoarea configuraþie:
Tabelul nr. 1
Gruparea þãrilor în funcþie de valoarea adãugatã din industria
prelucrãtoare pe locuitor în anul 1987
Grupa
I
II
III
IV
V
TOTAL
ROMÂNIA

Intervale de
grupare ($)
Peste 2.500
1.500-2.500
500-1.500
100-500
sub 100

Numãr de þãri
(locuri)
16(1-16)
17(17-23)
16(24-39)
34(40-73)
46 (74-119)
119
(25)

Media grupei Decalaj faþã de
($)
media mondialã
4.021
4,86
1.699
2,05
737
0,89
265
0,32
63
0,08
827
1,00
1.202
1,45

Sursa: Calculat pe baza datelor din World Development Report 1989 ºi Monthly Bulletin
of Statistics, nr. 7/1989.

România, cu o valoare adãugatã realizatã în anul 1989 în industria
prelucrãtoare de 960 dolari pe locuitor, ocupa locul 28 în ierarhia celor 119
þãri luate în comparaþie, situându-se în prima jumãtate a grupei a treia, a
þãrilor cu o dezvoltare industrialã medie.
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Decalajele relevate faþã de þãrile situate, dupã acest indicator,
deasupra României, erau în anul 1989 cuprinse între: 1:6,33 ºi 1:1,42, în
timp ce în anul 1982 lua valori între 1:4,4 ºi 1:1,15. Comparativ cu þãrile din
prima grupã, valoarea adãugatã pe locuitor din industria prelucrãtoare a
României era de peste 3 ori mai micã.
Având în vedere cã tendinþa manifestatã în þãrile dezvoltate cu
economie de piaþã, în anii 1980, respectiv dinamica superioarã a industriei
prelucrãtoare comparativ cu celelalte ramuri industriale se menþine, iar în
þara noastrã, în perioada de tranziþie cãtre economia de piaþã, caracterizatã
printr-o accentuatã schimbare structuralã a industriei nu se întrevede o
creºtere sensibilã a producþiei industriale, se poate aprecia cã în continuare
decalajele între România ºi þãrile dezvoltate se vor accentua.
Adâncirea decalajelor ºi deteriorarea poziþiei României faþã de þãrile
cu o industrie prelucrãtoare avansatã au fost însoþite, spre deosebire de
tendinþa manifestatã în respectivele þãri, de o accentuare a caracterului
extensiv al dezvoltãrii industriale din þara noastrã ºi de o deteriorare a
eficienþei economice.
Astfel, dacã în þãrile dezvoltate cu economia de piaþã evoluþia valorii
adãugate din industria prelucrãtoare a fost însoþitã de o reducere sensibilã a
personalului ocupat în aceastã ramurã, în România s-a înregistrat o
creºtere de personal, cu efect direct asupra nivelului productivitãþii muncii.
Tabelul nr. 2
Productivitatea muncii din industria prelucrãtoare
în România ºi unele þãri dezvoltate
1987

dolari
SUA
RFG
Japonia
Franþa
Olanda
Italia
Finlanda

46.033
44.684
46.933
41.998
44.671
34.478
37.467

Dinamica
1980Decalaje Ro1987
mânia = 1,00
5,79
130,7
5,62
115,2
5,90
135,7
5,28
113,2
5,62
155,3
4,34
124,9
4,72
130,6

Raport faþã de productivitatea socialã a muncii
1980
1987
1,14
0,95
1,22
0,99
0,87x)
1,04
1,01

1,38
0,99
1,41
1,00
1,03x)
1,21
1,13
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1987

dolari
Norvegia
Suedia
Spania
Belgia
Regatul Unit
Danemarca
Româniaxx)
x)

36.653
37.080
31.958
39.379
26.386
32.814
7.950

Dinamica
1980Decalaje Ro1987
mânia = 1,00
4,61
119,7
4,66
119,9
4,02
123,5
4,95
131,7
3,32
193,6
4,13
107,6
1,00
107,6

Raport faþã de productivitatea socialã a muncii
1980
1987
0,74
0,93
1,14
1,00
0,85x)
0,86
2,79

0,76
1,01
1,20
1,21
0,98
0,83x)
2,50

Calculate pe baza valorilor în preþuri curente.

xx)

Anul 1989; dinamica se referã la perioada 1980-1989.

În consecinþã, productivitatea muncii din industria prelucrãtoare
româneascã din 1989 era de 5-6 ori mai micã decât cea înregistratã în anul
1987 în þãrile cu economie de piaþã avansatã. ªi aceasta în condiþiile în
care dinamica sa a fost, în perioada 1980-1989 în România, de numai
107,6% faþã de 193,6% în Regatul Unit, de 155,3% în Olanda de 135,7% în
Japonia etc.
Decalajele semnificative se constatã ºi în domeniul structurii industriei
prelucrãtoare. Analiza în detaliu pe baza datelor statistice, a structurii
industriei prelucrãtoare din România, comparativ cu þãrile dezvoltate
conduce la urmãtoarele constatãri:
− o structurã pe ramuri ºi subramuri, în discordanþã cu cea din þãrile
dezvoltate, axatã pe activitãþi mari consumatoare de resurse
energetice în defavoarea subramurilor de înaltã tehnicitate, cu
aport deosebit la realizarea valorii adãugate din industria
prelucrãtoare, dar ºi la ridicarea nivelului tehnic al economiei în
ansamblul sãu;
− neglijarea subramurilor direct legate de consumator. Avem în
vedere îndeosebi structura industriei chimice ºi a industriei
constructoare de maºini, unde ramuri precum industria electronicã,
industria de medicamente, de produse cosmetice etc. au pondere
reduse. Astfel, ponderea industriei electronice în anul 1989 în
valoarea adãugatã din industria prelucrãtoare era doar de 2,0%, a
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industriei electrotehnice de 2,4%, a industriei de mecanicã finã ºi
opticã de 2,7% etc.
Industria prelucrãtoare în þãrile dezvoltate în anii 1980, s-a
caracterizat, în principal, prin modificãri structurale relativ puþin pronunþate
la nivel de ramurã ºi prin schimbãri sensibile în interiorul fiecãrei ramuri, în
condiþiile creºterii gradului de convergenþã structuralã.
În perioada analizatã cea mai mare parte din valoarea adãugatã a
industriei prelucrãtoare continuã sã fie obþinutã din 3 ramuri respectiv
industria constructoare de maºini, industria chimicã ºi industria alimentarã,
în majoritatea þãrilor dezvoltate luate în comparaþie fiind de peste 60%.
Spre deosebire de aceasta, în România ponderea celor trei subramuri
s-a redus de la 64,1% în 1980 la 63,5% în 1989, fiind inferioarã celei
înregistrate în SUA, Germania, Japonia, Franþa, Suedia, Belgia, Austria ºi
Danemarca.
În concluzie, reducerea decalajelor cantitative dar mai ales calitative
pe care le înregistreazã în prezent industria prelucrãtoare din þara noastrã
faþã de þãrile cu economie de piaþã avansate, necesitã în perioada de
tranziþie cãtre economia de piaþã mãsuri care sã stimuleze sporirea
eficienþei ºi competitivitãþii producþiei industriale, iar în cadrul amplului ºi
dificilului proces de restructurare, dezvoltarea cu prioritate a unor subramuri
precum industria electronicã ºi electrotehnicã, industria de tehnicã de calcul
etc.

RANDAMENTUL LA CEREALE
dr. George GEORGESCU
Deºi proporþia agriculturii în spaþiul economic naþional tinde sã se
diminueze pe mãsura dezvoltãrii economice, consecinþã logicã a
schimbãrilor structurale induse îndeosebi pe calea progresului tehnic,
agricultura rãmâne o ramurã de bazã. În acest context examinarea
randamentului la cereale reprezintã un punct major de referinþã în
caracterizarea gradului de intensitate a proceselor din agriculturã, putând
oferi indicii pertinente pentru formarea unor concluzii cu privire la stadiul
atins în dezvoltarea acestei ramuri ºi implicit în dezvoltarea economicosocialã de ansamblu a diferitelor state.
În scopul atenuãrii influenþei a unor factori aleatorii asupra producþiei
de cereale a suprafeþelor însãmânþate ºi respectiv asupra randamentelor la
hectar acestea din urmã s-au determinat ca medie a anilor 1986-1988 (în
cazul României pentru perioada 1987-1989).
De remarcat cã producþia mondialã de cereale, dupã un nivel record
de 1864 mil. tone atins în 1986, datoritã politicii unor state dezvoltate (în
special, SUA ºi Canada) delimitare ºi chiar restrângere a suprafeþelor
cultivate, s-a diminuat la 1.803 mil. tone în 1987 ºi 1.743 mil tone în 1988.
Statele analizate1 au fost împãrþite în 5 grupe. Situaþia randamentului
mediu de cereale la ha. este prezentatã în tabelul nr. 1.
În ceea ce priveºte România, care ocupã poziþia 29 în ierarhia
mondialã (penultimul loc din cadrul grupei a II-a), randamentul înregistrat de
þara noastrã la cereale, respectiv de cca 3 t/ha este mai mic cu 36% în
raport cu media grupei I, decalajele mai ales, în valoare absolutã fiind destul
de însemnate comparativ cu þãrile dezvoltate2: astfel, nivelul acestui
1
2

A fost exclus statul Singapore care nu cultivã cereale.
În evaluarea decalajelor reale trebuie avut în vedere faptul cã majoritatea statelor
dezvoltate au întreprins mãsuri pentru descurajarea creºterii producþiei de cereale prin
contingentarea nivelului pânã la care se asigurã preþuri garantate, exonerarea de
impozite a fermierilor care reduc suprafeþele cultivate, reducerea subvenþiilor etc. Toate
acestea au un efect limitativ asupra randamentelor la hectar care nu reflectã, aºa cum
s-a menþionat, producþiile medii obtenabile în condiþiile utilizãrii potenþialului maxim
existent în agricultura þãrilor dezvoltate.
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indicator în cazul României era inferior cu 3,6 t faþã de Olanda, cu cca 2,6 t
faþã de Franþa ºi Regatul Unit etc.
Tabelul nr. 1
Gruparea þãrilor în funcþie de randamentul mediu
de cereale la hectar în perioada 1986-1988
Grupa

Intervale Nr. de þãri Randa(kg/ha)
(locuri) mentul
mediu al
grupei
(kg/ha)
I
Peste 4.000 18(1-18)
4.742
II
3.001-4.000 12(19-30) 3.794
III
1.801-3.000 28(31-58) 2.031
IV
1.201-1.800 32(59-90) 1.545
V
Sub 1.200 29(91-118)
731
TOTAL
118
2.549
ROMÂNIAxx)
29
3.044
xx)

Decalaje faþã de medie
(media = 1,00)
mondialã
gr. II
gr. I

1,86
1,49
0,80
0,61
0,29
1,00
1,19

1,25
1,00
0,54
0,41
0,19
0,67
0,80

1,00
0,80
0,43
0,33
0,15
0,54
0,64

Perioada 1987-1989.

Agricultura þãrii noastre s-a situat la periferia preocupãrilor de
dezvoltare ºi modernizare a economiei. În esenþã, se poate afirma cã
aceastã ramurã a fost neglijatã, insuficienþa ºi slaba calitate a resurselor
materiale ºi umane de care a dispus punându-ºi amprenta asupra
dimensiunii producþiei ºi a gradului de intensitate a utilizãrii factorilor de
producþie. A fost, de asemenea, încãlcatã corelaþia fundamentalã dintre
dezvoltarea sectorului vegetal ºi animal, ajungându-se în situaþia ca o parte
a ºeptelului sã fie sacrificat din cauza lipsei de hranã sau a bolilor de
nutriþie. În final, situaþia grea a agriculturii României s-a reflectat în
menþinerea unui standard de viaþã scãzut al populaþiei, în timp ce multe
produse agricole au luat calea exportului la preþuri derizorii.
Producþia de cereale a României în perioada 1987-1989 a fost de cca
18 mil. t în medie anual, reprezentând cca 1% din producþia mondialã de
cereale ºi 3,8% din cea a þãrilor din Europa.
În cadrul producþiei de cereale a þãrii noastre, principalele culturi au
fost grâul (alãturi de secarã) ºi porumbul care, împreunã deþin peste 80%
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din totalul acesteia producþiile medii la hectar ale celor 2 culturi au evoluat
oarecum contradictoriu. Comparativ cu potenþialul diferit de producþie al
acestor plante – porumbul fiind mai productiv – în România randamentul la
porumb a înregistrat în ultimii ani o tendinþã netã de scãdere (de la 3,8 t/ha
în 1985 la 2,5t/ha în 1989, în special ca urmare a diminuãrii drastice,
respectiv de peste 2,4 ori a producþiei medii realizatã de cãtre gospodãriile
populaþiei), în timp ce randamentul la grâu a cunoscut o creºtere destul de
importantã (de la 2,3 t/ha în 1985 la 3,4 t/ha în 1989). Aceasta a avut un
efect de compensare la nivelul producþiei medii totale de cereale la hectar
care s-a menþinut în jurul la 3t/ha.
În ansamblu, se poate afirma cã nivelul randamentului la cereale atins
de România o situeazã pe ultimele locuri în context european, situaþie
datoratã unui complex de factori dintre care se detaºeazã, în opinia noastrã,
deteriorarea potenþialului productiv al pãmântului, deficienþele în
exploatarea sistemelor de irigaþii, dotarea tehnicã necorespunzãtoare,
însoþitã de deficitul de carburanþi ºi piese de schimb, insuficienþa
îngrãºãmintelor chimice ºi a altor inputuri pentru agriculturã.
În România, fertilitatea solului este într-o scãdere dramaticã. Conform
unor investigaþii efectuate de cãtre Institutul de Cercetãri Pedologice ºi
Agrochimice se apreciazã cã anual se pierd 1,5 mil. t humus, aproape 8 mil.
ha teren agricol având în prezent rezerve mici ºi foarte mici de humus. De
asemenea, eroziunea solului afecteazã 5 mil. ha. teren; comparativ cu o
pierdere tolerabilã de 3-6 t/ha, se înregistreazã o eroziune specificã în
medie pe þarã de 16,28 t/ha. Datoritã exploatãrii neraþionale a solului existã,
în prezent, 6,5 mil. ha cu o tasare excesivã a solului ºi cu distrugerea
structurii acestuia, 4,71 mil. ha cu deficit de fosfor, 3,73 mil. ha cu deficit de
azot etc. În zonele defectuos irigate sau desecate necorespunzãtor 1,2 mil.
ha sunt în pericol de sãrãturare. Fenomenul de poluare a afectat negativ
fertilitatea solului ºi implicit potenþialul productiv al pãmântului, în România
existând în prezent 7,5 mil. ha teren afectat de acest fenomen, din care 200
mii ha. excesiv poluate. Se estimeazã cã toate aceste cauze legate de
deteriorarea fertilitãþii solului au dus la o pierdere cantitativã a producþiei
agricole evaluatã la cca 50 mld. lei anual, la preþurile anului 1989, respectiv
aproape un sfert din producþia agricolã. Pornind de la marea influenþã a
îngrãºãmintelor chimice pentru completarea deficitului de substanþe nutritive
din sol, trebuie arãtat cã starea actualã a potenþialului productiv al
pãmântului se datoreazã ºi insuficienþei cantitãþilor de îngrãºãminte chimice
aplicate pe un hectar. Dacã în statele dezvoltate care obþin producþii medii
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la hectar de 5-6 t cereale consumul de îngrãºãminte chimice se cifreazã la
cca 300-400 kg/ha, în România nivelul acestui indicator era de cca 3 ori mai
mic.
În ceea ce priveºte irigaþiile, deºi suprafaþa amenajatã în acest sens a
crescut considerabil în ultimii ani în þara noastrã, ajungând la peste 3 mil. ha
în 1989, respectiv cca 30% din suprafaþa arabilã a þãrii, datoritã restricþiilor
la consumul de energie electricã, calitãþii necorespunzãtoare a apei ºi a
altor condiþii ce nu s-au respectat în exploatarea sistemelor de irigaþii, acest
factor nu a contribuit, pe mãsura eforturilor fãcute la creºterea
randamentelor ºi a producþiei de cereale.
În contextul tranziþiei spre o economie de piaþã în România agricultura
ºi în special producþia vegetalã, ca bazã a creºterii producþiei animale,
devine o ramurã de o importanþã aparte. Aceastã importanþã trebuie
apreciatã în raport cu potenþialul agricol de care dispune þara noastrã,
deficitarã la alte categorii de resurse ºi a cãrui maximã utilizare poate
constitui un suport major pentru dezvoltarea altor ramuri ºi, în consecinþã, a
întregii economi inclusiv satisfacerea la un nivel rezonabil a necesitãþilor de
hranã ale populaþiei. Declanºarea energiei latente în acest sector depinde,
fãrã îndoialã, de rezolvarea corectã a problemei proprietãþii ºi de asigurarea
în condiþii acceptabile ale inputurilor agricole.

RANDAMENTUL LA LAPTE
dr. George GEORGESCU
Randamentul la lapte de vacã reprezintã un parametru important în
evaluarea nivelului de dezvoltare a agriculturii ºi în special a zootehniei în
aprecierea caracterului extensiv sau intensiv al producþiei. În condiþiile
furajãrii animalelor în sistem industrial, producþia de lapte este extrem de
sensibilã la variaþia producþiei de cereale, evident fãcând abstracþie de
relaþiile de export/import, cu deosebire în domeniul furajelor. În general cu
cât nivelul dezvoltãrii economice este mai înalt, cu atât influenþa unor factori
aleatori asupra dimensiunii producþiei de lapte este mai micã, cu atât
randamentele realizate poartã amprenta stabilitãþii.
Statele analizate1 au fost împãrþite în 5 grupe, situaþia randamentului
la lapte pe aceste grupe în 1988 fiind prezentatã în tabelul nr. 1.
România, pentru care datele se referã la anul 1989 se gãseºte pe
locul 35 în ierarhia mondialã, cu un randament de 1.951 kg lapte/vacã, nivel
inferior cu 166 kg mediei mondiale. Din acest punct de vedere, þara noastrã
se situeazã în urma tuturor statelor dezvoltate, fiind devansatã chiar de
cãtre unele þãri care au un PNB pe locuitor mai mic (Liban, Siria). Producþia
medie de lapte pe o vacã realizatã de România reprezintã doar o treime din
media grupei I fiind inferioarã de cca 4 ori celei obþinute de statul Israel care
ocupã primul loc în ierarhia mondialã, cu un randament de peste 8 t.
Pe lângã unii factori care influenþeazã în prezent semnificaþia realã a
decalajelor dintre þãri din punct de vedere a randamentului la lapte2, un
element distinct în aceastã privinþã este legat de conþinutul de grãsime.
Spre exemplu, în timp ce în þara noastrã cantitatea de lapte se situeazã în
1
2

A fost exclus statul Singapore care nu figureazã între þãrile care au producþie de lapte.
Ca ºi în cazul randamentului la cereale trebuie menþionat cã în multe state dezvoltate,
producþiile medii pe animal realizate sunt considerabil mai mici decât cele obtenabile în
condiþiile utilizãrii complete a potenþialului biologic ºi tehnologic existent, ceea ce indicã
decalaje reale mai mari în raport cu þãrile în curs de dezvoltare. Pornind de la
dimensiunea financiarã a intervenþiei pentru sprijinirea producþiei de lapte ºi de la
presiunea acesteia asupra bugetelor guvernamentale, precum ºi de la necesitatea
menþinerii echilibrului pieþei, statele dezvoltate au introdus un sistem de cote menit sã
determine o scãdere a producþiei de lapte la niveluri acceptabile.
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medie sub 4% la toate rasele supuse controlului oficial, în Danemarca
aceastã proporþie este de 4,25%, în Suedia de 4,2%, în Olanda de 4,13% etc.
Tabelul nr. 1
Gruparea þãrilor în funcþie de randamentul la lapte de vacã în anul 1988
Grupa

Nr. de þãri Media grupei Decalaje faþã de medie
(locuri)
(kg/animal)
(media = 1,00)
mondialã gr. II
gr. I
I
Peste 4.000 17(1-17)
5.574
2,63
1,70
1,00
II
2.801-4.000 11(18-28)
3.277
1,55
1,00
0,59
III
1.201-2.800 27(29-55)
2.320
0,10
0,71
0,42
IV
600-1.200
20(56-75)
810
0,38
0,25
0,15
V
Sub 600
44 (76-118)
323
0,15
0,10
0,06
TOTAL
118
2.117
1,00
0,59
0,38
ROMÂNIAx)
(35)
1.951
0,92
0,60
0,35
x)

Intervalul
(kg/ha)

1989.

În ultimii ani, în România, s-a înregistrat o tendinþã de scãdere a
producþiei de lapte, atât ca urmare a diminuãrii efectivelor, cât ºi a
randamentelor. Dacã în anii 1980-1985 ºi 1988 se realiza o producþie de
cca hl de lapte de vacã ºi bivoliþã, în 1989, nivelul producþiei a scãzut
dramatic la numai 41 mil. hl, în condiþiile reducerii cu peste o jumãtate de
milion de capete a numãrului de vaci, bivoliþe ºi juninci faþã de anul 1980.
Analiza comparativã a situaþiei randamentelor la lapte de vacã în þara
noastrã, în raport cu cea existentã la nivelul continentului european relevã
cã România se situeazã pe ultimele locuri, decalajele faþã de þãrile
dezvoltate din Europa fiind deosebit de importante, mai ales în mãrime
absolutã. Astfel, producþia medie de lapte înregistratã pe o vacã în România
este mai micã cu cca 4 t faþã de Suedia, Danemarca ºi Olanda, respectiv de
3 ori ºi cu cca 3 t faþã de Regatul Unit, RFG, Elveþia respectiv de 2,5 ori.
Producþia medie de lapte pe o vacã furajatã în România (inclusiv
consumul viþeilor) a fost în anul 1989 de cca 2,8 t în unitãþile agricole de stat
ºi de cca 1,5 t în unitãþile cooperatiste situându-se aproximativ la nivelul
înregistrat de aceste unitãþi cu 25-30 ani în urmã. Situaþia complet
nesatisfãcãtoare din zootehnia þãrii noastre se datoreazã în primul rând
deficitului de furaje care a afectat în mod negativ nivelul randamentelor
obþinute ºi a generat, printre altele, deteriorarea potenþialului genetic al
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animalelor precum ºi un grad de morbiditate ºi mortalitate deosebit de
ridicat. În acest context, pornind de la experienþa þãrilor dezvoltate
considerãm cã pentru România extinderea sistemului industrial de
alimentaþie a vacilor de lapte ºi creºterea intensivã a animalelor rãmâne prin
avantajul mãrimii vitezei de asimilare a hranei ºi datoritã posibilitãþilor de
reglare a raþiei furajere în funcþie de caracteristicile fiecãrui animal, principala cale pentru favorizarea obþinerii unor randamente superioare la lapte.
Creºterea randamentului la lapte, pe lângã mãrirea capacitãþii de
producþie a animalelor prin îmbunãtãþirea structuralã ºi calitativã a furajãrii,
precum ºi prin respectarea strictã a regimului optim de alimentaþie este
condiþionatã ºi de activizarea altor factori de influenþã. Dintre aceºtia se
detaºeazã dupã opinia noastrã, asigurarea unor condiþii normale de
adãpost, creºterea calitãþii ºi anvergurii activitãþii de reproducþie ºi selecþie a
animalelor, îndeosebi prin generalizarea însãmânþãrii artificiale a vacilor,
acordarea unor asistenþe sanitar-veterinare specializate, precum ºi
configurarea unui sistem de servicii zootehnice, inclusiv informatice.
Suntem de pãrere cã toþi aceºti factori se gãsesc în relaþii de
interdependenþã, disfuncþionalitatea unuia putând conduce la reacþii
negative în lanþ. Spre exemplu, valoarea nutritivã incompletã a furajelor
duce la deteriorarea însuºirilor biologice ale animalelor, dereglarea
metabolismului acestora, pe fondul scãderii capacitãþii de rezistenþã
apãrând în serie de boli infecþioase sau neinfecþioase.
Þinând seama de faptul cã tranziþia României spre o economie de
piaþã presupune crearea ºi consolidarea unui sector privat de dimensiuni
importante în agriculturã, precum ºi de aceea cã în domeniul zootehniei
acest sector este deja conturat, mai mult de jumãtate din producþia de lapte
fiind realizatã de cãtre gospodãriile populaþiei, fãrã a mai aminti
randamentele net superioare, se dovedeºte absolut necesar un sprijin ferm
al statului pentru dezvoltarea fermelor individuale de vaci de lapte
concomitent cu eforturile pentru extinderea sistemelor industriale de
creºtere a animalelor. În acest sens, printre atributele politicii economice
guvernamentale de susþinere a acestui sector, aºa cum de altfel se practicã
ºi în cadrul multor þãri dezvoltate, ar trebui sã figureze acordarea de credite
preferenþiale ºi subvenþionarea preþurilor la lapte, de facilitãþi în asigurarea
bazei tehnico-materiale, îndeosebi în livrarea furajelor la preþuri accesibile ºi
în cantitãþile necesare, asigurarea gratuitãþii unor servicii etc., astfel încât
îmbunãtãþirile de ordin tehnologic ºi organizatoric sã permitã, în scurt timp,
realizarea unui salt în domeniul randamentelor.

NUMÃRUL DE TRACTOARE LA 1.000 HECTARE
Angela BÃRBULESCU
Dotarea agriculturii cu tractoare are un rol determinant, în sporirea
producþiei agricole. În niciun domeniu disparitãþile regionale nu sunt aºa de
evidente ca în domeniul mecanizãrii agriculturii.
Analizând gradul de dotare a agriculturii cu tractoare în cele 119 þãri,
în anul 1987 se constatã diferenþe considerabile: de la 404 tractoare la
1.000 ha teren arabil + culturi permanente în Japonia, la 0,04 tractoare la
1.000 ha în Bucureºti. Pe plan mondial revin în medie 17 tractoare la 1.000
ha.
Cu 15,09 tractoare la 1.000 ha1, România ocupã locul 36 în ierarhia
celor 119 þãri (respectiv în grupa a III-a) depãºind nivelurile înregistrate în
Albania, Bulgaria, URSS. Dotarea agriculturii þãrii noastre cu tractoare este
mai micã decât media mondialã, aflându-se în urma unor þãri ca SUA (24,62
TRACTOARE), Turcia (12,76), Uruguay (22,55), Trinidad Tobago (21,83),
Cuba (14,05), Egipt (17,58), Canada (16,14), Sri Lanka (15,10).
Analizând decalajul relativ dintre România ºi unele þãri europene la
indicatorul “numãrul de tractoare la 1.000 ha” rezultã cã în anul 1987 acesta
este cuprins între 1:17,48 (Elveþia) ºi 1: 0,67 (Ungaria).
Tabelul nr. 1
Decalajul dintre România ºi unele þãri europene la indicatorul “numãrul
de tractoare la 1.000 ha” suprafaþã arabilã + culturi permanente
Nr.
crt.
1
2
3
4
1

Þarã

Elveþia
Norvegia
RFG
Suedia

1989.

Locul
1982 1987
2
2
7
6
6
5
15
18

Nr. tractoare
la 1.000 ha
1982
1987
249,32
262,14
165,52
175,93
196,62
196,62
63,91
61,97

Decalaj relativ
(România =1)
1982
1987
15,46
17,48
10,30
11,75
12,24
13,11
3,98
4,13
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Nr.
crt.

Þarã

Locul

1982 1987
5 Finlanda
10
12
6 Franþa
12
14
7 Olanda
3
4
8 Belgia+Lux.
9
9
9 Danemarca
14
17
10 Italia
11
11
11 Austria
5
3
12 Regatul Unit
13
15
13 Spania
21
22
14 Grecia
19
20
15 R.D.G.
20
21
16 Cehoslovacia 22
25
17 URSS
38
43
18 Iugoslavia
17
10
19 Ungaria
42
47
20 Bulgaria
33
39
21 Polonia
18
16
ROMÂNIA
30
36

Nr. tractoare
la 1.000 ha
1982
1987
96,31
99,54
82,99
78,10
214,62
207,79
133,41
147,13
69,08
63,44
91,75
108,11
197,57
215,93
77,39
74,34
27,46
33,23
39,66
46,19
29,89
33,34
25,58
27,29
11,41
11,76
62,74
130,96
10,44
10,12
14,36
12,98
47,92
70,80
16,06
15,09

Decalaj relativ
(România =1)
1982
1987
6,00
6,64
5,17
5,21
13,36
13,85
8,31
9,18
4,30
4,29
5,71
7,21
12,30
14,40
4,81
4,03
1,71
2,22
2,47
3,08
1,86
2,22
1,59
1,82
0,71
0,78
3,91
8,73
0,65
0,67
0,89
0,87
2,98
4,72
1,00
1,00

Sursa: Calculat pe baza datelor din Annuaire FAO de la Production, vol. 42/1988, ºi
Breviarul statistic al României, CNS, 1990.

Între 1982 ºi 1987, decalajul absolut dintre România ºi majoritatea
þãrilor luate în analizã s-a adâncit cele mai mari creºteri ale decalajului se
înregistreazã faþã de Iugoslavia (+68 tractoare/1.000 ha), Polonia (+24
tractoare/1.000 ha), Belgia (+15 tractoare/1.000 ha). Datele relevã totodatã
o reducere a decalajelor faþã de Danemarca, Suedia, Regatul Unit, Franþa ºi
Olanda.
Înzestrarea tehnicã a agriculturii are loc în condiþiile creºterii
capacitãþii tractoarelor, tendinþã înregistratã în majoritatea þãrilor
producãtoare de tractoare URSS, SUA, Canada, Japonia, Polonia etc.
Unele tractoare sunt echipate cu motoare care dezvoltã puteri de 200 c.p. ºi
chiar 300 c.p., de exemplu, în URSS tractorul T-150 K are un motor de 170
c.p., iar tractorul K-700 un motor de 300 c.p.
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În þara noastrã, tractorul U-650 reprezentând tipul de bazã utilizat are
ponderea cea mai mare în cadrul parcului naþional de tractoare, fiind utilizat
pentru majoritatea lucrãrilor agricole din cultura mare, cât ºi în unele lucrãri
de transport. La lucrãrile solului, în special pe solurile grele, se utilizeazã
tractorul de 180 c.p. (132 Kw) pe roþi (A-1800 A). În legumiculturã,
pomiculturã ºi viticulturã se folosesc tractoare speciale de 45 c.p. (33 Kw); L
445 pe roþi - legumicole; U-445, V445, SV 440, SIV-445. Pentru terenurile în
pantã se utilizeazã tractoare pe ºenile de 45 ºi 80 c.p. (33 ºi 59 Kw), iar la
lucrãrile de îmbunãtãþiri funciare, tractoare pe ºenile de mare putere de 150
ºi 180 c.p. (110 ºi 132 Kw).
Un aspect al dotãrii tehnice a agriculturii îl reprezintã raportul dintre
puterea motoarelor ºi masa tractoarelor, indicator care ia mãrimi în funcþie
de tipul tractorului, sistemul de rulare, destinaþie, construcþia ºi anul
fabricaþiei. Problema raportului dintre puterea motorului ºi masa tractorului
nu se pune totuºi în mod simplist, deoarece atât puterea, cât ºi masa
influenþeazã productivitatea muncii. Puterea motorului determinã viteza de
deplasare a agregatului ºi consumul orar de combustibil, iar masa
tractorului determinã clasa de tracþiune ºi lãþimea posibilã de lucru.
Analiza indicatorului “puterea specificã a tractorului” nu se poate face
în mod izolat de alþi parametri deoarece nu este concludentã. Acest
indicator reflectã consumul de metal ºi modul cum el este utilizat cât mai
productiv prin perfecþionãri constructive, dar pentru aprecieri aprofundate
comparative poate fi folosit numai în corelaþie cu capacitatea de lucru a
agregatului ºi consumul de energie.
Pentru exemplificare prezentãm randamentul de eficienþã în
exploatarea tractoarelor la clasa 60-70 c.p.
c.p./t
România - U 650 M
Anglia - M. Fergusson - 575
Anglia - Leyland
RSC - Zetov 6911
Franþa - Renault 651
RFG - Deutz 6806
Anglia - David B.
SUA - J.Deere 2030
Anglia- International 584
SUA - Ford 4600

36,11
33,00
31,80
29,50
27,70
25,09
24,52
23,78
22,92
22,55

Consum de comb./1 c.p.(6/h/c.p.)
RFG - Deutz 6806
2,66
Anglia - Leyland 270
2,83
SUA - J.Deere 2030
2,84
Franþa - Renault 651
2,88
Anglia - David B. 99
2,89
Anglia - M. Fergusson
2,91
RSC - Zetov 6911
3,05
România - U 650 M
3,20
SUA - Ford 4600
3,32
Anglia International
3,34
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Ascuþirea luptei de concurenþã între producãtorii de maºini agricole a
determinat creºterea continuã a preocupãrii pentru perfecþionarea
tehnologicã a produselor realizate ºi a îmbunãtãþii structurii pe tipuri în
cadrul gamei de fabricaþie a fiecãrei firme.
Pentru îmbunãtãþirea indicilor calitativi de lucru, corespunzãtor cu
exigenþele tehnologiei culturii plantelor, maºinile agricole au fost continuu
modernizate. Acest proces se va accentua în anii urmãtori ºi are în vedere
ca maºinile agricole:
− sã aibã capacitate mare de lucru, sã execute concomitent cât mai
multe operaþii posibile ºi sã încarce complet sursele energetice ce
le acþioneazã;
− sã fie modulate, tipizate ºi diversificate ca tipodimensiuni, corelate
cu puterea motoarelor ºi tractoarelor care le acþioneazã, pentru a
rãspunde tuturor cerinþelor variate de lucru din agriculturã ºi a
utiliza raþional sursele energetice;
− sã necesite consumuri specifice minime de energie, combustibil ºi
materiale;
− sã poatã executa lucrãri de mare precizie ºi fãrã pierderi de
materiale ºi recoltã;
− sã asigure mecanizarea tuturor operaþiunilor din cadrul proceselor
tehnologice de producþie la un coeficient de siguranþã în exploatare
ridicat, la un cost de producþie scãzut.

CONSUMUL DE ÎNGRÃªÃMINTE
CHIMICE LA HECTAR
Angela BÃRBULESCU
Folosirea îngrãºãmintelor, extinderea lucrãrilor de îmbunãtãþiri
funciare (irigaþii, desecãri, combaterea eroziunii solului), mecanizarea ºi
crearea de noi soiuri ºi hibrizi mai productivi sunt factori determinanþi ai
dezvoltãrii intensive a agriculturii. Dintre aceºtia se detaºeazã net aplicarea
îngrãºãmintelor, contribuþia lor la creºterea producþiei agricole fiind estimatã
la cel puþin 50%.1
Consumul mondial de îngrãºãminte a înregistrat o tendinþã de
creºtere în perioada 1970-1987 de peste 2 ori, în pofida caracterului
energo-intensiv al acestuia, a scumpirii accentuate a resurselor energetice.
Principalul factor care a determinat traiectoria ascendentã a
consumului mondial de îngrãºãminte l-a reprezentat necesitatea sporirii
producþiei agricole ca rezultat al creºterii permanente a populaþiei.
Transformarea, cel puþin parþialã, a cererii potenþiale într-una realã, a
fost favorizatã de o serie de factori dintre care menþionãm urmãtorii:
dezvoltarea industriei producãtoare de îngrãºãminte, alocarea unor fonduri
pentru procurarea de îngrãºãminte pe piaþa externã; rãspândirea în rândul
fermierilor a unor informaþii cu caracter agrotehnic; controlul preþurilor pe
pieþele interne, recurgerea la subvenþii, acordarea de credite; participarea
statului la realizarea unor elemente de infrastructurã.
Analizând consumul de îngrãºãminte chimice în cele 119 þãri, în anul
1987, se constatã cã s-au înregistrat diferenþe de la 1.833,3 Kg s.a./ha teren
arabil + culturi permanente în Singapore2 pânã la 0,1 kg s.a./ha în Uganda.
Media mondialã pentru þãrile analizate este de 95,55 kg/ha, fiind cu 9,95
kg/ha mai mare decât cea din anul 1984.
Cu 115,3 kg s.a./ha România se situeazã pe locul 37 în ierarhia celor
119 þãri, fãcând parte din grupa a II-a alãturi de þãri ca Austria, Cuba, Italia,
Costa Rica, Bulgaria, Grecia, Malayezia, Venezuela, Suedia, Albania, Cipru,
Salvador, URSS.
1

“Tendinþele pieþei mondiale a îngrãºãmintelor chimice”, în Conjunctura economiei mondiale, 1983.
2
Pentru culturi cerealiere.
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Nivelul mediu de fertilizare din þara noastrã este cu 19,7 kg s.a./ha
superior mediei mondiale, dar inferiori mediei grupei din care face parte
(115,3 faþã de 124,09 ka s.a./ha).
Decalajul dintre România ºi unele þãri europene la consumul de
îngrãºãminte chimice la un hectar în anul 1987 variazã între 1:5,97 (Olanda)
ºi 1:0,86 (Spania). În ceea ce priveºte decalajul absolut în perioada 19821987 acesta s-a redus faþã de majoritatea þãrilor luate în comparaþie.
Consumul de îngrãºãminte chimice la 1 ha de teren arabil
plus culturi permanente în perioada 1982-1987
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
x)

Þarã

Danemarca
Suedia
Norvegia
Finlanda
Regatul Unit
RFG
Franþa
Belgia + Lux.
Olanda
RDG
Cehoslovacia
Bulgaria
Polonia
Ungaria
Austria
Spania
Elveþia
Iugoslavia
ROMÂNIA

Locul
1982 1987
19
19
27
31
13
16
20
22
9
10
6
9
14
15
5
5
3
3
17
12
11
14
18
27
22
21
15
17
21
23
41
41
7
7
31
33
33 37x)

Decalaj absolut
kg/ha s.a.
1982
1987
+143,9
+118,2
+58,9
+20,4
+216,2
+115,1
+121,9
+101,0
+262,4
+240,2
+332,7
+305,4
+197,0
+183,7
+418,3
+394,5
+635,8
+572,6
+179,2
+222,0
+234,6
+187,8
+147,8
+65,1
+111,1
+107,0
+186,2
+144,2
+113,6
+82,5
- 29,8
-16,4
+311,6
+315,3
+17,6
+17,5
0
0

Decalaj relativ
(România =1)
1982
1987
2,41
2,03
1,58
1,18
3,11
2,35
2,19
1,88
3,57
3,08
4,25
3,65
2,93
2,59
5,09
4,42
7,22
5,97
2,75
2,93
3,29
2,63
2,44
1,56
2,09
1,93
2,82
2,25
2,11
1,72
0,71
0,86
4,05
3,73
1,17
1,15
1,00
1,00

Anul 1989.

Sursa: Calculat pe baza datelor din Annuaire FAO Engrais, nr. 38/1988, Annuaire FAO
de la production, vol. 42/1988.
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Analizând evoluþia structurii consumului mondial de îngrãºãminte
chimice pe cele trei mari categorii (azot, fosfor ºi potasiu), se constatã
consolidarea poziþiei îngrãºãmintelor cu azot care actualmente deþin
majoritatea absolutã ºi relativã, dupã cum rezultã ºi din datele prezentate în
tabelul urmãtor.
Evoluþia repartiþiei consumului de îngrãºãminte pe categorii

Total mondial din care:
Îngrãºãminte cu azot
Îngrãºãminte cu fosfor
Îngrãºãminte cu potasiu

1970/1971
Mii t s.a.
%
69.179
100,0
32.168
46,5
20.062
29,0
16.949
24,5

1987/1988
Mii t s.a.
%
140.526
100,0
76.040
54,1
36.948
26,3
27.539
19,6

Sursa: Annual Fertilizer Review, 1975 (FAO), ºi FAO Fertilizer Yearbook, 1981, 1988.

Din punct de vedere structural, ponderea celor trei tipuri de elemente
nutritive N, P, K în cantitatea totalã de îngrãºãminte chimice destinate
agriculturii în þãrile europene este diferitã de la o þarã la alta, datoritã în
special diferenþelor existente în privinþa tipurilor de soluri ºi culturi. Astfel, în
þara noastrã, sunt administrate cantitãþi mari de îngrãºãminte cu azot, în
timp ce în þãri ca: Cehoslovacia, Polonia, ponderea îngrãºãmintelor cu azot
este apropiatã de cea a îngrãºãmintelor cu potasiu.
Spre deosebire de þãrile cu planificare centralizatã unde concomitent
cu modificarea structuralã a consumului de îngrãºãminte în favoarea celor
cu azot s-a realizat ºi o creºtere sensibilã a cantitãþii distribuite la toate cele
trei tipuri de îngrãºãminte, în multe þãri capitaliste dezvoltate majorarea
ponderii îngrãºãmintelor cu azot s-a realizat în condiþiile diminuãrii
consumului de îngrãºãminte cu fosfor sau a celor cu potasiu. Astfel, în
Olanda, RFG, Austria, Danemarca au avut loc, în perioada 1970-1987,
diminuãri ale consumului de îngrãºãminte cu fosfor ºi potasiu.
Pe plan mondial, în ultimele douã decenii, se manifestã o preocupare
continuã pentru utilizarea în agriculturã a îngrãºãmintelor chimice în stare
lichidã, deºi ponderea lor în consumul mondial este încã redusã (sub 20%),
iar numãrul þãrilor în care sunt utilizate este foarte redus (SUA, Canada,
Mexic, Danemarca).
În majoritatea þãrilor lumii, independent de nivelul dezvoltãrii
agriculturii, se manifestã tendinþa de creºtere a volumului de pesticide
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utilizate pentru protecþia plantelor. Consumul de pesticide a fost de 2752 mii
t. s.a. în anul 1970, de 4571 mii t s.a. în anul 1980 ºi se preconizeazã 6445
mii t s-a în anul 1995. În þãrile dezvoltate industria pesticidelor a trecut la
fabricarea de substanþe foarte concentrate, în timp ce în þara noastrã sunt
utilizate substanþe chimice cu un conþinut util redus ceea ce determinã
aplicarea unei cantitãþi sporite.
Creºterea rolului pesticidelor, de sporire a producþiei agricole din þara
noastrã presupune: realizarea de pesticide cu spectru larg de acþiune ºi
selectivitate înaltã; producerea de preparate hormonale; obþinerea
pesticidelor bacteriene; producerea de pesticide din generaþia a IV-a bazatã
pe radiaþii; înlocuirea pesticidelor foarte toxice, care sunt periculoase ºi
polueazã mediul ambiant cu pesticide mai puþin toxice ºi cu acþiune
selectivã.

EXPORTUL PE LOCUITOR
dr. George GEORGESCU
Pe mãsura dezvoltãrii economice se manifestã destul de evident
tendinþa generalã de sporire a dependenþei producþiei interne de schimbul
internaþional de mãrfuri, de conjunctura economiei mondiale, înregistrânduse o creºtere a contribuþiei exportului la crearea produsului intern brut.
Desigur, evaluarea importanþei comerþului exterior, în particular a exportului,
în procesul dezvoltãrii economice trebuie sã þinã seama de o serie de
considerente specifice fiecãrei þãri: dimensiunea pieþei interne, dotarea cu
resurse ºi factori de producþie, configuraþia structuralã a economiei, situaþia
de creditor sau debitor pe piaþa externã, politica comercialã a statului
respectiv.
Pe lângã progresul tehnic ca factor decisiv al obþinerii unor rezultate
remarcabile în procesul dezvoltãrii economice a acþionat ºi micºorarea
internaþionalã a bunurilor, capitalurilor ºi informaþiei. Cu excepþia anilor de
debut ai perioadei 1981-1990, ritmul de creºtere a comerþului mondial în
ultimele decenii a fost de peste 1,5 ori mai mare decât ritmul creºterii
producþiei mondiale.
În acest context având în vedere rezervele menþionate privind
importanþa particularitãþilor naþionale la care se adaugã cea a fluctuaþiei
cursului dolarului ºi influenþei sale asupra reflectãrii evoluþiei volumului fizic
al comerþului exterior, se poate afirma cã exportul pe locuitor reprezintã un
indicator deosebit de relevant în evaluarea nivelului de dezvoltare
economicã.1
1

În privinþa relevanþei exportului pe locuitor necesitã luate în considerare ºi unele
particularitãþi actuale ale comerþului exterior care pun în evidenþã complexitatea
economiei ºi pieþei mondiale. Creºterea interdependenþei globale a avut ca efect
mãrirea gradului de constrângere a politicilor interne, atât macroeconomice, cât ºi
microeconomice pe de altã parte, un numãr crescând de firme naþionale se îndreaptã
spre formarea unei structuri multinaþionale traversând frontierele fie prin integrarea pe
orizontalã, fie prin integrarea pe verticalã. De asemenea, formele de comerþ s-au
multiplicat, incluzând într-o mãsurã din ce în ce mai mare operaþiuni de reexport. A
sporit de asemenea, numãrul de operaþiuni în contrapartidã în special sub forma
compensaþiilor industriale, respectiv rambursarea unor investiþii strãine prin produsele
rezultate ca urmare a implementãrii acestora (“buy-back“). Alte fenomene care se
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Cele 119 state analizate au fost împãrþite în 5 grupe, situaþia acestora
fiind prezentatã în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Gruparea þãrilor în funcþie de exportul pe locuitor în anul 1988
Grupa

I
II
III
IV
V
TOTAL
ROMÂNIAx)
x)

Intervalul
(kg/ha)
Peste
2.000
901-2.000
301-900
50-300
Sub 50

Nr. de
Media
Decalaje faþã de medie (media
þãri
grupei
= 1,00)
(locuri) (kg/animal) mondialã grupa II grupa I
18(1-18)
3.545
6,68
2,63
1,00
13(19-31)
18(32-49)
40(50-89)
30(90-119)
119
(38)

1.349
412
163
30
531
453

2,54
0,78
0,31
0,06
1,00
0,85

1,00
0,31
0,12
0,02
0,39
0,34

0,38
0,11
0,05
0,01
0,15
0,13

1989.

România ocupã locul 38 în ierarhia mondialã cu un export pe locuitor
de 453 dolari, nivel inferior cu 15% mediei mondiale ºi care este mai mic de
cca 3 ori faþã de media grupei a II-a ºi de cca 8 ori comparativ cu media
grupei I. Decalajele ce despart þara noastrã de statele dezvoltate sunt
extremi de mari, atât în mãrime absolutã, cât ºi relativã. În comparaþie cu
unele þãri europene (Belgia ºi Luxemburg, Elveþia, Olanda) exportul pe
locuitor al României este inferior cu 7-8 mii dolari respectiv de 15-20 ori mai
mic.
Nivelul destul de redus al exportului pe locuitor în cazul þãrii noastre
se explicã, printre altele, ºi prin politica de lichidare a datoriei externe, care
a atins cote aberante în ultimii ani. Chiar dacã pe seama unor excedente
comerciale realizate prin reducerea importurilor, ceea ce, evident, a
diminuat ºi posibilitãþile de export, aceastã politicã ºi-a atins scopul, nu
trebuie omis cã ea a generat, pe de o parte, crearea unui vid în spaþiu
tehnologic al þãrii iar pe de altã parte, o hemoragie de mãrfuri la export,
vândute sub preþurile mondiale, secãtuind în acest mod potenþialul
manifestã în sfera comerþului exterior sunt legate de expansiunea ºi internaþionalizarea
serviciilor, fuziunile internaþionale, accentuarea protecþionismului etc.
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economiei ºi al populaþiei. Acest potenþial va trebui refãcut probabil tot prin
contractarea unor împrumuturi externe, astfel încât lichidarea datoriei
prezintã, cel puþin pe termen lung, un cost global mai mare poate decât
însãºi cuantumul sãu.
În evaluarea relevanþei exportului pe locuitor pentru reflectarea
nivelului de dezvoltare economicã se dovedeºte oportunã examinarea
structurii comerþului exterior pe grupe de mãrfuri, ceea ce poate oferi ºi o
imagine de ansamblu asupra eficienþei acestuia. În statele dezvoltate,
proporþia maºinilor ºi utilajelor în valoare totalã a exporturilor se situeazã în
general între 30-50%. Cea mai însemnatã pondere a acestei grupe de
produse se înregistreazã în Japonia, unde proporþia respectivã a crescut de
la 40% în 1970 la peste 70% în 1988.
În cazul þãrii noastre, la nivelul anului 1989, ponderea maºinilor,
utilajelor ºi mijloacelor de transport în totalul exporturilor s-a situat sub
nivelul de 30%, proporþia principalã deþinând-o combustibili, materiile prime
minerale ºi metalele, respectiv de aproape o treime. Dacã se analizeazã
structura exporturilor ºi în funcþie de modalitatea de platã se constatã cã
ponderea maºinilor ºi utilajelor, ca indicator al nivelului tehnic al exportului ºi
implicit al eficienþei acestuia, pe relaþia devize convertibile era în 1989 de
numai 8,6% din valoarea totalã a exportului pe aceastã relaþie. Aproape
jumãtate din exporturile þãrii noastre pe relaþia devize convertibile au fost
constituite din combustibili, materii prime minerale ºi metale, România
continuând sã exporte cantitãþi mari de producþie cu un grad scãzut de
prelucrare, multe energo-intensive: produse petroliere, produse clorosodice, laminate din metale feroase, îngrãºãminte chimice, ciment,
aluminiu.
Datoritã intensificãrii schimburilor intra-CAER ºi a livrãrilor reciproce,
exporturile româneºti de maºini ºi utilaje sau concentrat pe relaþia cliring þãri
socialiste pe care, aceastã grupã de produse deþine aproape 60% din totalul
mãrfurilor exportate. De altfel, din analiza structurii pe þãri a comerþului
exterior a rezultat cã numai în URSS se orienteazã peste o cincime din
exportul total al þãrii noastre.
Pornind de la faptul cã atât dimensiunea, cât ºi structura ineficientã a
exporturilor româneºti reprezintã expresia gradului scãzut de performanþã a
structurilor de producþie interne devine evidentã ºi stringentã necesitatea
implementãrii rapide a mãsurilor de retehnologizare a ramurilor economiei
naþionale, astfel încât acestea sã fie capabile sã asigure furnizarea unor
produse de calitate, atât pentru piaþa internã cât ºi pentru piaþa externã, cu
un conþinut superior de inteligenþã ºi informaþie încorporate.

INDICATORII TURISMULUI INTERNAÞIONAL
Rodica DÃNESCU
Realizarea evaluãrii nivelului de dezvoltare economico-socialã a
României a impus luarea în considerare ºi a unor indicatori referitori la
turism, care pot fi socotiþi ca vizând atât aspecte de ordin economic, cât ºi
nuanþe sociale. Dintre aceºtia menþionãm: ”sosirile în turismul internaþional”
“încasãrile din turismul internaþional” ºi “capacitatea turisticã”.
Circulaþia turisticã internaþionalã sub forma fluxurilor de emisie ºi de
recepþie a parcurs o traiectorie permanent ascendentã, situându-se la
nivelul anului 1988 în jurul valorii de 434 mil. Concentrarea circulaþiei
turistice se manifestã, cu precãdere la nivelul continentului european
aceasta datorându-se preponderenþei turismului intracontinental ºi faptului
cã este principala destinaþie a cãlãtorilor pe distanþe lungi. Þãrile supuse
analizei au fost clasificate în 5 grupe situate în jurul unei medii mondiale de
3.917,36 mii turiºti. Fãcând parte din grupa a III-a, România se situeazã pe
poziþia 20 a ierarhiei mondiale, media sa fiind superioarã valorii mediei
generale, de 1,12 ori. În context continental însã, locul ocupat este
nesatisfãcãtor (al 16-lea), þara noastrã fãcând parte din cel mai modest
contingent.
Cu potenþial turistic inferior sau cel mult egal cu al României, dar cu o
ofertã mai amplã ºi mai eficient diversificatã unele þãri componente ale
zonei rãsãritene ºi central europene se situeazã la nivel mondial, în grupa I
(Iugoslavia ºi Cehoslovacia) ºi a II-a (Ungaria ºi Bulgaria) cu valori ale
indicatorului semnificativ superioare faþã de cea aleasã ca reper. Fluxul
turistic maxim recepþionat de þara noastrã s-a înregistrat la nivelul anului
1981, concretizat în peste 7 mil. sosiri, ceea ce a reprezentat 4,06% din
curentul continental ºi 1,02 puncte procentuale din cel mondial. Aceastã
poziþie s-a deteriorat continuu concretizându-se în 1988 într-o scãdere cu
36,6% faþã de anul realizãrilor maxime.
Analizându-se sosirile din turismul internaþional pe locuitor se
constatã faptul cã în clasamentul în care, la nivel continental Austria are
nivelul cel mai ridicat (1,99 turiºti strãini la un locuitor), iar URSS cel mai
scãzut (0,007 turiºti strãini la un locuitor), România se încadreazã în ultima
categorie de ierarhizare, alãturi de fosta RDG, Turcia, Polonia (ºi URSS).
Pe penultimul loc în context balcanic (în condiþiile în care pentru Albania nu
au existat date referitoare la circulaþia turisticã), þara noastrã este net
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defavorizatã în comparaþie cu celelalte foste state socialiste, indicatorii
aferenþi Ungariei, Cehoslovaciei ºi Bulgariei fiind de 8,36 ori, 6,36 ori ºi
respectiv 4,57 ori superiori valorii aferente României.
Din punct de vedere al provenienþei turiºtilor, aproape 90% aparþin
relaþiei est, sosirile acestora realizându-se cu preponderenþã prin forma
necontractualã, explicatã prin valori însemnate ale turismului de tranzit ºi
micului trafic de frontierã. Principalii emiþãtori sunt: Ungaria (25,5%), Polonia
(17,7%), Iugoslavia (13,4%) ºi Bulgaria (11,6%). În privinþa relaþiei vest se
constatã, pe fondul diminuãrii valorii absolute a indicatorului, o pondere a
fluxului sub 4 puncte procentuale, cu principalii furnizori: RFG (26,3%),
Grecia (8,78%) ºi Franþa (7,6%).
Explozia fenomenului turistic produsã dupã cel de-al II-lea rãzboi
mondial, s-a oglindit ºi în volumul încasãrilor din turismul internaþional. Dacã
în 1950 ele însumau 2,1 mil. $ SUA, în 1988 valoarea lor era de 121,97 mld.
SUA, cea mai semnificativã pondere în ansamblu revenind Europei (cu
66,3%), urmatã de zona America (cu 20,9%).
Gruparea þãrilor dupã valorile acestui indicator situeazã în fruntea
ierarhiei Spania (cu 14056 mil. $ SUA), conþinând ºi alte þãri cu o însemnatã
pondere a sectorului terþiar în economie ºi o “greutate” hotãrâtoare a
turismului în cadrul acestuia. România se situeazã în ultima grupã, cea mai
numeroasã incluzând 53 de þãri, dar ºi cea mai nesemnificativã, cu o
pondere de numai 0,88% din ansamblu. Cu o valoare a încasãrilor de 160
mil. $ SUA, situatã peste media grupei, þara noastrã se regãseºte într-o
categorie inferioarã celei aferente indicatorului precedent ºi împreunã cu
Polonia conþin cele mai modeste încasãri în comparaþie cu oricare dintre
statele rãsãritene.
Pe fondul unei ponderi modeste, atât în plan mondial (0,13) cât ºi
continental (0,19%), structura încasãrilor din turismul internaþional
Românesc este preponderentã în devize convertibile. Tendinþa
descendentã în evoluþia acestora este explicatã prin volumul în scãdere a
fluxului de turiºti vest europeni ºi nord americani în emisie spre România.
Primatul devizelor convertibile în ansamblul încasãrilor este justificat de
durata mai îndelungatã a sejurului aferent relaþiei vest (7,2 zile în 1988) faþã
de cea relativ la relaþia est (3,9 zile, explicatã prin fluxului însemnat al
turismului de tranzit ºi unicului trafic de frontierã, cu durata de 24-48 ore).
Raportarea încasãrilor la populaþie plaseazã România pe penultima poziþie
europeanã, cu 36,15 $ SUA pe turist, decalajul absolut dintre ea ºi Bulgaria
(spre exemplu) fiind de 28,21 $ SUA pe locuitor ºi relativ de 5,06 ori.
Faptul cã þara noastrã deþine 1,5% din sosirile europene ºi doar
0,19% din încasãri relevã o structurã simplã a activitãþii turistice, cu servicii

63
de bazã tarifate la niveluri scãzute, fãrã ofertã suplimentarã diversificatã,
atât specificã cât ºi conexã. Pe fondul tendinþei tot mai accentuatã a
ofertelor integrate, complexe, realizatã în mod variat de un numãr redus de
firme furnizoare, în România existã o separare a serviciilor de cazare,
alimentaþie publicã, transport, schimb valutar ºi desfacerea de mãrfuri ºi
chiar o dublã sau o triplã subordonare a lor, ceea ce îngreuneazã
coordonarea rãspunderile.
În relevarea eficienþei prestaþiei, exprimatã prin intermediul încasãrilor
valutare, un rol important revine raportului dintre forma de turism
contractualã ºi respectiv necontractualã, prima dintre ele fiind caracterizatã
de practicarea unor tarife mai scãzute (spre exemplu, încasarea valutarã/ziturist pentru masã în forma contractualã de grup se cifreazã la 5-6 $ SUA
pentru turismul necontractual nivelul fiind de 10-12 $ SUA.
Turismul este factorul de impulsionare al aºa-numitului “export la faþa
locului”. Prin cumpãrarea directã a unor mãrfuri alimentare ºi industriale,
vânzarea realizându-se la preþul respectiv, se înregistreazã încasãri similare
sau chiar mai ridicate, comparativ cu exportul clasic de mãrfuri. În cazul
studierii cererii de mãrfuri achiziþionate în valutã (în cadrul cãrora cele mai
solicitate au fost produsele de artizanat, bãuturile alcoolice ºi blãnurile
naturale), trebuie analizate ºi implicaþiile legate de structura ºi formele de
turism internaþional practicat, de mijlocul de cazare utilizat, de preþurile ºi de
cursurile valutare. Acestea din urmã au rol de stimulent, ducând la
încurajarea turiºtilor în cumpãrarea mãrfurilor din acele þãri vizitate unde
sunt mai ieftine, pentru a realiza astfel economii (fenomen valabil mai ales
pentru produsele industriale destinate consumului nealimentar).
“Capacitatea turisticã” reprezintã un indicator ale cãrui valori
semnificã dimensiunea bazei materiale de cazare, dintr-o interpretare mai
largã a lui putându-se face evaluãri cu privire la tipul calitatea ºi forþa de
penetrare a formelor de turism practicate. Exprimându-se sub forma
numãrului de camere ºi a numãrului de locuri de cazare (paturi, acest
indicator relevã primatul zonei Europa, unde diferenþa de aproape 30 de%
în favoarea celui de-al doilea element al structurii, respectiv numãrul de
paturi relevã existenþa unei baze materiale de volum corespunzãtor, dar cu
un nivel de confort mediu, caracterizat de un numãr relativ ridicat de paturi
(2,5), ce revin unei camere.
Analizând capacitatea de cazare pe locuitor este de subliniat poziþia
de frunte a continentului european care deþine 80% din ansamblul mondial
concretizat din 0,014 locuri de cazare pe locuitor. Cea mai semnificativã
valoare a indicatorului aparþine Austriei cu 140 locuri la 1.000 locuitori de 10
ori mai mare decât media europeanã. Þara noastrã deþine o poziþie medie,
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cu 0,7 locuri de cazare la 1.000 locuitori, înregistrând un decalaj relativ
nefavorabil de 20 de ori faþã de prima clasatã. Decalaje relative remarcabile
se manifestã ºi în comparaþie cu Iugoslavia ºi Canada (cu valori apropiate
din punct de vedere al populaþiei), acestea fiind de 2,8 ori în favoarea
României ºi respectiv de 5 ori în defavoarea sa. Interpretarea acestor valori
nu poate fi fãcutã însã, fãrã luarea în considerare a structurii pe categorii de
confort a capacitãþii turistice. Pentru Elveþia, Anglia, Italia, Spania, Franþa se
constatã existenþa unei structuri echilibrate pe categorii de confort, cu
greutate specificã considerabilã a categoriilor accesibile. Este de remarcat
media locurilor de cazare ce revin unei camere, indiferent de confort, ce se
cifreazã, pentru þãrile sus-menþionate la 0,58; (1,70; 1,78; ºi respectiv 1,80).
România deþine o capacitate turisticã alcãtuitã în proporþie
covârºitoare (peste 90%) din spaþii de categoria întâi ºi lux, incompatibile
însã cu omoloagele lor din sistemul de evaluare a stelelor, dar cu o medie
de 2,38 locuri de cazare pe camerã. Valori apropiate de ale þãrii noastre
prezintã Cehoslovacia (2,85), Bulgaria (2,42), Ungaria (2,35), Polonia
(2,64), dar ºi Norvegia (2,42) ºi Canada (2,7). Eficienþa utilizãrii bazei
materiale, este legatã, fãrã îndoialã, de sezonalitatea1 activitãþii turistice.
Pentru Austria, Belgia, Elveþia ºi Spania perioada de activitate turisticã este
de 12 luni (365 zile), în timp ce pentru Italia este de 7 luni. România se
înscrie în contingentul cel mai numeros al þãrilor pentru care aceastã duratã
se cifreazã la 9 luni (270 zile) alãturi de Cipru, RFG, Grecia, Polonia,
Portugalia, Anglia etc.
Pentru þara noastrã este de remarcat sezonalitatea accentuatã a
turismului internaþional, determinatã într-o anumitã mãsurã de condiþiile
climaterice. Concentrarea în jurul staþiunilor de litoral stimulatã de politica
investiþionalã ºi-a vãdit unele consecinþe nefavorabile asupra utilizãrii bazei
materiale ºi a forþei de muncã din domeniu. Cu toate mãsurile referitoare la
tarife ºi de dezvoltare a bazei materiale din staþiunile balneare sau montane,
ponderea turiºtilor strãini sosiþi în România în afara sezonului cald nu a avut
creºteri consistente. Sezonalitatea accentuatã (cu 54% din ansamblul
fluxului în trimestrul al III-lea ºi cu un “vârf” de 40-45 zile) poate fi temperatã
numai prin acþiuni contractuale pe piaþa externã, pe baza unei politici tarifare
flexibile ºi a amplificãrii ofertei, îndeosebi prin sporirea volumului ºi
diversitãþii prestaþilor suplimentare.

1

Sezonalitatea activitãþii turistice pe parcursul unui an este stabilitã în mod arbitrar
(funcþie de preponderenþa fluxurilor turistice receptate).
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PONDEREA POPULAÞIEI NEAGRICOLE
ÎN TOTALUL POPULAÞIEI ACTIVE
dr. Constantin GRIGORESCU
Structura economiei naþionale este unul din criteriile fundamentale ale
evaluãrii nivelului de dezvoltare economico socialã a þãrii. În acest cadru
populaþia neagricolã, ca indicator de structurã, are o semnificaþie aparte.
Avem în vedere cã prin natura lor activitãþile neagricole sunt generatoare ºi
producãtoare ale tehnicilor de producþie care permit o valorificare
superioarã a resurselor materiale ºi de muncã ºi asigurã servicii pentru
desfãºurarea cu eficienþã sporitã a producþiei ºi pentru satisfacerea
trebuinþelor populaþiei, precum ºi pentru securitatea societãþii în ansamblul
sãu.
Semnificaþia populaþiei neagricole este ºi mai evidentã, întrucât ea
produce mijloace productive industriale pentru întreaga economie
internaþionalã ºi presteazã activitãþi în sectoare de importanþã vitalã pentru
progresul societãþii cum sunt: cercetarea ºtiinþificã, învãþãmântul ºi ocrotirea
sãnãtãþii. Totodatã, pe lângã activitãþile tradiþionale ale populaþiei neagricole
(între care reamintim pe cele privind transporturile ºi telecomunicaþiile,
comerþul ºi sectorul financiar-bancar) în prezent au cãpãtat o largã
extindere ºi astfel de sectoare ca: informatica, consulting tehnic, economic
ºi juridic ºi activitãþile de protecþie a mediului înconjurãtor.
La nivelul anului 1988, ponderea populaþiei neagricole în þãrile
comparate prezintã diferenþe foarte mari. Mãrimea indicatorului variazã de
la mai puþin de 10% în Burundi, Ruanda ºi Nepal la 95-98%, în þãri ca
Belgia, Regatul Unit, SUA ºi Olanda.
Pe plan mondial, la nivelul anului 1988, populaþia neagricolã
depãºeºte jumãtate din populaþia activã (52,5%) ºi este cu 2,7 puncte
procentuale mai mare decât 1984. Decalajele dintre cele cinci grupe sunt
destul de însemnate. În grupa I spre exemplu, populaþia neagricolã este de
1,82 ori mai mare decât media mondialã ºi de 4,9 ori decât media grupei a
cincea.
România, cu o proporþie de 72,4% a populaþiei neagricole, ocupã
locul 49 ºi se aflã în grupa a II-a de þãri. La acest indicator decalajul relativ
dintre þara noastrã ºi þãrile cu economie dezvoltatã, respectiv cele din grupa

66
I este mai redus 1:1,32. Acesta este rezultatul faptului cã în ultimele decenii
ponderea populaþiei agricole din România în totalul populaþiei ocupate a
înregistrat o creºtere foarte rapidã de la numai 25,6% în 1950 la 72,1% în
1989. Cea mai mare parte a acestei creºteri a avut loc în industrie ºi
construcþii, respectiv de la 14,2% la 45,1%.
Tabelul nr. 1
Gruparea þãrilor dupã ponderea populaþiei neagricole în populaþie
activã în 1988
Grupa

Intervale Numãr de Media
þãri (locuri) grupei

I
Peste 90
II
65-90
III
45-64
IV
30-44
V
Sub 30
Total
ROMÂNIAx)
x)

23 (1-23)
34 (24-57)
18 (58-75)
23 (76-98)
21 (99-119)
119 (1-119)
49

95,5
80,0
52,4
32,2
19,7
52,5
72,4

Decalaje faþã de medie
mondialã
grupa II grupa I
(1,00)
(1,00)
(1,00)
1,82
1,20
1,00
1,52
1,00
0,84
1,00
0,66
0,55
0,61
0,40
0,34
0,38
0,25
0,21
1,00
0,66
0,55
1,38
0,91
0,76

România 1989.

Sursa datelor primare: FAO Yearbook Production, vol. 42, 1988, ºi Buletin de Informare
Publicã, nr. 3, 1990, editat de Comisia Naþionalã pentru Statisticã.

În majoritatea cazurilor unei ponderi înalte a populaþiei neagricole îi
corespund ºi indicatori economici ºi sociali mai înalþi. Datele relevã însã, ºi
situaþii în care legãtura amintitã nu se manifestã atât de evident.
Analiza corelatã a ierarhiei þãrilor, stabilite în funcþie de ponderea
populaþiei neagricole ºi respectiv în funcþie de nivelul productivitãþii sociale a
muncii, confirmã cele mai menþionate mai sus. Astfel, grupa a II-a cuprinde
34 de þãri ºi îi corespunde o populaþie neagricolã de 80%. Aceastã mãrime
este de 1,5 ori mai mare decât media mondialã ºi de 4,1 ori decât media
grupei a V a. Deºi ponderea populaþiei neagricole este destul de ridicatã nu
în toate þãrile uprinse în grupa amintitã se înregistreazã ºi productivitãþi
corespunzãtoare. Astfel, cele 34 de þãri se repartizeazã în felul urmãtor pe
grupe de productivitate: 6 þãri în grupa a II-a (Spania, Irlanda, Cipru, Grecia,
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Algeria ºi Iran), 20 în grupa a III-a (între care menþionãm: Argentina, Chile,
Brazilia, Mexic, Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria, URSS, Iugoslavia ºi
România), 8 în grupa a IV-a de productivitate (Polonia, Mongolia, Cuba,
Tunisia, Jamaica, Columbia, Ecuador ºi R.P.D. Yemen).
În lumina celor menþionate mai sus rezultã cã simpla creºtere a
populaþiei neagricole într-o þarã nu este o condiþie suficientã pentru trecerea
þãrii respective pe trepte superioare de progres economic ºi social.
Afirmarea pe deplin a populaþiei neagricole ca factor de progres economic ºi
social presupune respectarea anumitor legitãþi, asigurarea unei proporþii
corespunzãtoare între dezvoltarea agriculturii, industriei ºi respectiv
dezvoltarea diferitelor sectoare producãtoare de servicii.
Din experienþa þãrilor dezvoltate rezultã cã reducerea absolutã ºi
relativã a populaþiei ocupate în agriculturã a fost ºi este condiþionatã de
sporirea eficienþei muncii agricole într-o asemenea proporþie încât cu un
numãr mai redus de lucrãtori agricoli sã se asigure hrana necesarã
populaþiei neagricole. Încãlcarea acestei cerinþe provoacã greutãþi în
sporirea producþiei agricole ºi aprovizionarea populaþiei.
Experienþa þãrilor dezvoltate relevã, de asemenea, cã în evoluþia
populaþiei neagricole este necesar sã se evite fie concentrarea exageratã a
populaþiei respective în industrie ºi respectiv neglijarea sectorului terþiar, fie
dezvoltarea exageratã a sectorului terþiar în dauna dezvoltãrii industriei.
Dimensiunea exageratã a sectorului terþiar în raport cu industria ºi-a
fãcut loc în multe þãri în curs de dezvoltare din America Latinã, Asia ºi
Orientul apropiat. În Chile, spre exemplu, în anul 1987 industria ºi
construcþiile deþineau 23,1% din populaþia ocupatã pe când sectorul de
servicii 56,0%. În Venezuela, datele respective sunt 27,5% ºi 58,2%. În
acelaºi an în þãrile amintite populaþia ocupatã în agriculturã, silviculturã ºi
pescuit era 20,9% ºi respectiv 14,3%. Deºi volumul relativ pe locuitor al
producþiei agricole ºi industriale din Chile ºi Venezuela sunt mult mai reduse
decât în þãrile dezvoltate, proporþia populaþiei din aceste þãri ocupate în
comerþ, restaurante ºi hoteluri este asemãnãtoare cu cea din economiile
avansate (17,2%) ºi respectiv (19,5%) observãm, de asemenea, cã în þãrile
amintite serviciile care au o influenþã însemnatã asupra eficienþei muncii,
respectiv serviciile bancare, inclusiv cele de producþie pentru întreprinderi
au o pondere mai modestã.
Exemplul clasic de neglijare a sectorului terþiar în raport cu
dezvoltarea industriei este oferit de þãrile cu planificare centralizatã. Astfel,
în þãrile est-europene ponderile populaþiei ocupate în industrie ºi construcþiei
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ºi respectiv în sectorul terþiar au prezentat urmãtoarele dimensiuni în 1987:
Bulgaria – 46,3% ºi 33,7%; Cehoslovacia – 48,1% ºi 39,7%; RDG – 49,8%
ºi 38,7%; Polonia – 37,1% ºi 34,5%; Ungaria – 38,2% ºi 39,9% ºi URSS –
38,9% ºi 42,6%. În România datele respective sunt de 44,8% ºi 26,6%, fapt
ce denotã cã þara noastrã deþine locul I în privinþa rãmânerii în urmã a
sectorului terþiar.
În principal, neglijarea sectorului terþiar în þãrile cu planificare
centralizatã se datoreºte: a) teoriei false cu privire la aºa zisul caracter
neproductiv al activitãþilor prestatoare de servicii (ramurile producþiei
nemateriale) ºi b) limitãrii, practic pânã la desfiinþare în unele cazuri, a
rolului pieþei ºi pârghiilor economico-financiare în reglarea producþiei
sociale. În þãrile amintite populaþia ocupatã în comerþ, inclusiv
aprovizionarea tehnico-materialã a variat între 5,9% în România ºi 10,7% în
RDG ºi Polonia, iar în sectorul finanþe, credit ºi asigurãri, între 0,3% în
România ºi 0,9% în Polonia.
Spre deosebire de aceastã situaþie, în þãrile dezvoltate cu economie
de piaþã populaþia ocupatã în comerþ, restaurante ºi hoteluri, a ajuns la cca
15-23% (Canada 23,6%, Japonia 23,1%, SUA 20,8% Italia 21,3%, Regatul
Unit 20,3%, Franþa 16,6%, RFG 15,1%). Pe de altã parte, populaþia ocupatã
în Bãnci, asigurãri, afaceri imobiliare ºi servicii pentru întreprinderi variazã
de regulã între 7 ºi 11% (SUA-11,1%, Regatul Unit ºi Canada 10,5%,
Elveþia 9,4%, Franþa 8,5%, R.F. Germania 6,8%).
Proporþia mare a populaþiei ocupate în ramura amintitã din þãrile
capitaliste dezvoltate se datoreºte ºi extinderii puternice a activitãþilor
producãtoare de servicii pentru întreprinderi, servicii cu efecte benefice
pentru eficienþa economicã, dar care la vremea respectivã fie cã lipseau cu
desãvârºire, fie cã aveau dimensiuni cu totul minore în þãrile cu planificare
centralizatã.
Disproporþiile din structura populaþiei neagricole existente în þãrile cu
planificare centralizatã sau în þãrile în curs de dezvoltare sunt unul din
principalii factori care determinã slaba legãturã, pentru þãrile amintite, dintre
proporþia populaþiei neagricole ºi mãrimea produsului naþional brut pe
locuitor sau productivitatea socialã a muncii, respectiv niveluri mai scãzute
a indicatorilor economici ºi de eficienþã în raport cu dimensiunea populaþiei
care lucreazã în sectoarele neagricole.
Trecerea României la economia de piaþã ºi afirmarea unei noi
structuri a populaþiei neagricole sunt de naturã sã contribuie la sporirea
rolului sectorului terþiar în progresul economic ºi social al þãrii noastre.
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Printre altele, avem în vedere cã în perioada urmãtoare, ca urmare a
privatizãrii ºi a dezvoltãrii economiei de piaþã, populaþia ocupatã în
agriculturã se va stabiliza la nivelul actual sau va cunoaºte o uºoarã
creºtere iar populaþia ocupatã în industrie va înregistra o profundã
restructurare însoþitã ºi de o anumitã reducere relativã ºi absolutã. În noile
condiþii ale dezvoltãrii economiei naþionale echilibrul în domeniul forþei de
muncã urmeazã sã se realizeze prin extinderea sectorului terþiar. Dar, aºa
cum rezultã din practica internaþionalã, eficienþa sectorului amintit pentru
ansamblul economiei naþionale este condiþionatã de dezvoltarea cu
prioritate a activitãþilor de cercetare-dezvoltare ºi de formare a cadrelor
precum ºi de extinderea serviciilor destinate producþiei.
O politicã de stat în aceastã privinþã este cu atât mai necesarã cu cât,
experienþa din þãrile cu planificare centralizatã ºi respectiv din þãrile în curs
de dezvoltare, relevã cã nu orice extindere a sectorului terþiar este însoþitã
ºi de o eficienþã mai înaltã a producþiei sociale.

PONDEREA POPULAÞIEI URBANE
ÎN POPULAÞIA TOTALÃ
Ileana NIªULESCU
Gradul de urbanizare reprezintã una din caracteristicile nivelului de
dezvoltare, a unei þãri. Ponderea ridicatã a populaþiei urbane în populaþia
totalã coincide în majoritatea cazurilor cu un nivel înalt de dezvoltare
economicã ºi socialã. În acelaºi timp însã, gradul de urbanizare este
influenþat ºi de tradiþiile social-culturale, istorice ale fiecãrei þãri, de spaþiu
economico-geografic în care trãieºte un popor, particularitãþi care fac ca
ponderea populaþiei urbane în populaþia totalã sã fie ridicatã ºi în state mai
puþin dezvoltate.
În anul 1987, cca 45% din populaþia mondialã trãia în oraºe faþã de
numai 30% în anul 1950. Gradul de urbanizare este mai pronunþat în þãrile
dezvoltate (74%, dar ºi în unele þãri mai puþin dezvoltate, îndeosebi din
America Latinã (72%).
Deºi pe ansamblu, dupã 1985, ritmurile de urbanizare s-au diminuat,
ele rãmân în regiunile în curs de dezvoltare superioare celor din þãrile
dezvoltate, estimându-se în perioada 1985-1990 un ritm mediu anual de
3,5%, superior regiunilor dezvoltate, al cãror ritm a fost estimat la 1,2%.
Ritmul relativ mai rapid de urbanizare din þãrile în curs de dezvoltare este
determinat atât de nivelul mai ridicat al creºterii demografice1, cât ºi datoritã
migraþiei nete a populaþiei din regiunile rurale spre cele urbane.
România, cu o pondere a populaþiei urbane în populaþia totalã de
53%, se plaseazã pe locul 51 în ierarhia celor 119 þãri luate în studiu
încadrându-se în grupa a III-a þãrilor cu un grad de urbanizare mediu.
Ca urmare a procesului rapid de industrializare, în perioada 19601989, ponderea populaþiei urbane a crescut cu 21 de puncte procentuale,
ceea ce a determinat reducerea decalajelor între þara noastrã ºi þãrile
dezvoltate (Belgia, Regatul Unit, Olanda, Danemarca, RFG, Suedia etc.),
decalajul maxim fiind de 1,87.
1

Deºi fertilitatea urbanã estimatã la 3,7% în 1990, în þãrile în curs de dezvoltare tinde sã
fie mai micã decât fertilitatea din mediu rural, totuºi este încã de aproximativ douã ori
mai mare decât în þãrile dezvoltate (1,9 % în acelaºi an).
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Decalajele privind gradul de urbanizare capãtã noi dimensiuni dacã
se au în vedere ºi deosebirile existente în dezvoltarea infrastructurii zonelor
urbane, în satisfacerea cerinþelor vitale ale locuitorilor oraºelor. Calitatea
vieþii urbane devine astfel un indicator de bazã în aprecierea corectã a
urbanizãrii, deoarece în multe þãri în curs de dezvoltare accentuarea
urbanismului este însoþitã de o înrãutãþire a condiþiilor de viaþã.
În consecinþã, mãsura în care populaþia urbanã are acces la parcul de
locuinþe, aprovizionarea cu apã potabilã, la serviciile de salubritate ºi
asistenþã medicalã, la transport urban º.a., oferã indicii asupra deosebirilor
calitative dintre urbanizarea în þãrile dezvoltate ºi cea din þãrile în curs de
dezvoltare.
Condiþiile de locuit prezintã decalaje destul de pronunþate. În þãrile
dezvoltate oferta de locuinþe poate fi în general suficientã, însã preþurile,
posibilitãþile financiare de acces la locuinþe, segregarea socialã, întreþinerea
ºi calitatea vieþii în cartiere ridicã probleme complexe în Europa ºi SUA. În
þãrile est-europene, oferta de locuinþe se încadreazã în media Europei; cu
toate acestea, suprafaþa utilã a unei locuinþe este mult mai micã decât în
þãrile vest-europene. România, cu o suprafaþã medie de 62,6 mp se gãseºte
cu mult în urma þãrilor dezvoltate (Belgia 193,8 mp; Austria 96 mp; Suedia
92,2 mp etc.)
Gradul de asigurare cu apã potabilã exprimat prin ponderea populaþiei
aprovizionate cu apã potabilã în populaþia totalã urbanã, prezintã decalaje
mai reduse, de la 54% în câteva þãri africane ºi sud est asiatice, ºi pânã la
100% în cea mai mare parte a þãrilor dezvoltate. ªi în þara noastrã gradul de
asigurare cu apã potabilã este ridicat, numai trei oraºe nedispunând de
instalaþii cu apã potabilã. În ceea ce priveºte consumul de apã potabilã,
acesta a fost la sfârºitul anului 1989 de numai 384 litri/locuitor, de 3,4 ori
mai mic decât în alte þãri europene.
Gradul de asigurare cu servicii de salubritate
În România, numãrul localitãþilor cu conducte de canalizare publicã
reprezintã numai 71% din numãrul localitãþilor cu instalaþii de apã potabilã.1
În acelaºi timp epurarea apelor uzate nu era asiguratã la sfârºitul anului
1989 într-un numãr de 44 municipii ºi oraºe, deºi de aceste oraºe dispun de
instalaþii de canalizare publicã (Bucureºti, Craiova, Galaþi, Brãila etc.)2.
Transportul urban prezintã mari decalaje între diferite regiuni. Astfel,
în Europa parcul de vehicule, la 1.000 de locuitori era de 356, în America de
1
2

Buletin economic informativ, nr. 3/1990, CNS.
Idem.
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Nord 761, faþã de numai 21 autovehicule în Africa, 23 în Asia ºi 59 în
America Latinã.
Caracteristica esenþialã a traficului urban în þãrile dezvoltate o
constituie prezenþa autovehiculelor în numãr mare ºi autonomia de
deplasare ceea ce genereazã un grad de ocupare extrem de ridicat al
reþelei stradale. În schimb, în þãrile în curs de dezvoltare penuria de fonduri
a antrenat o degradare a mijloacelor de transport, forþã de muncã
insuficientã pentru vehiculele de transport, forþã de muncã insuficientã
pentru vehiculele de transport public ºi o întreþinere necorespunzãtoare.
În România, transportul urban a fost în ultimul deceniu un domeniu
neglijat. Creºterea lungimii traseelor la toate categoriile de mijloace de
transport nu a fost însoþitã de creºterea parcului, ceea ce a determinat
înrãutãþirea continuã a calitãþii serviciilor de transport (iregularitatea orarelor,
mari întârzieri, deplasãri cu vehicule uzate ºi supraîncãrcate, întreruperi
frecvente de servicii ºi altele).
În concluzie, þara noastrã deºi se gãseºte în prima jumãtate a
ierarhiei mondiale ca nivel al indicatorului privind populaþia urbanã,
fenomenul de urbanizare prezintã serioase rãmâneri în urmã, în principal
datoritã alocãrii unor fonduri mici pentru investiþiile de infrastructurã. În
perioada 1981-1989, s-au acordat 108 mld. lei pentru dotarea tehnicoedilitarã a localitãþilor activitatea de gospodãrie comunalã ºi transportul
urban de cãlãtori, revenind în medie anual pe judeþ numai 292 mil. lei, sumã
insuficientã faþã de necesitãþile actuale ale procesului de urbanizare.

DISPONIBILITÃÞILE ALIMENTARE
DE CALORII PE LOCUITOR-ZI
Angela BÃRBULESCU
Disponibilul alimentar de calorii pe locuitor este unul din cei mai
reprezentativi indicatori ai nivelului de trai ºi ca atare ai nivelului de
dezvoltare economico-socialã a unei þãri.
Gradul de reprezentativitate a indicatorului are însã anumite limite,
întrucât, nu reflectã elementele calitative ale nutriþiei; ca atare analiza lui
presupune luarea în considerare ºi a consumului de proteine, în special al
celor de origine animalã. În decursul ultimilor 30-40 de ani, disponibilitãþile
alimentare au crescut considerabil, lupta împotriva foametei înregistrând
progrese însemnate. Stocurile alimentare s-au dezvoltat, iar gestiunea
operaþiunilor de distribuire a proviziilor în situaþii de urgenþã a devenit mai
raþionalã.
În ciuda acestor progrese problemele foametei ºi malnutriþiei continuã
sã se punã pentru multe þãri. La scarã mondialã, disponibilitãþile energetice
alimentare pe locuitor au evaluat de la 2.444 calorii/zi în 1969-1971 la 2.692
în 1984-1986. Însã, raþia caloricã pe locuitor, în acelaºi interval, a scãzut în
30 de þãri din cele 119 analizate (anexa nr. 1.)
Dacã în cea mai mare parte a þãrilor asiatice s-a înregistrat o creºtere
sensibilã a consumului caloric pe locuitor, în multe þãri africane ºi într-o
bunã parte din cele ale Americii Latine consumul respectiv a scãzut în cea
de-a doua parte a deceniului, în raport cu debutul anilor 1980. Decalajul
existent pe glob în ceea ce priveºte disponibilul mediu zilnic de calorii pe
locuitor este evidenþiat ºi de gruparea celor 119 þãri în cele cinci grupe.
România face parte din grupa a II-a de þãri, ocupând locul 41 cu 2949
de calorii pe zi pe locuitor (din care o pondere de peste 67% o reprezintã
caloriile de origine vegetalã), cu cca 257 unitãþi mai mult decât media
mondialã comparativ cu disponibilul alimentar de calorii mediu al grupei I,
România a avut un minus de 500 de unitãþi iar faþã de cel mai ridicat
disponibil înregistrat în Belgia decalajul a fost de 901 unitãþi.
Consumul alimentar este un fenomen socioeconomic determinat de o
multitudine de factori, printre care: volumul resurselor gradul de dezvoltare a
producþiei agro-alimentare, veniturile populaþiei ºi tradiþiile de consum joacã
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un rol de seamã. În þãrile dezvoltate din punct de vedere economic,
ponderea cheltuielilor pentru alimente în totalul cheltuielilor diferã de la o
þarã la alta, dar de regulã, este relativ redusã. În anul 1984, spre exemplu
ele reprezentau 21,8% în Franþa, 29,9% în Irlanda, 22,3% în Belgia, 24,5%
în Danemarca.
Gruparea þãrilor dupã disponibilul de calorii
pe locuitor-zi în perioada 1984-1986
Grupa
I
II
III
IV
V
Total
ROMÂNIAx)
x)

Intervale de Numãr de
grupare
þãri (locuri)
Peste 3.200
28 (1-28)
2.801-3.200
21 (29-49)
2.401-2.800
21 (50-70)
2.100-2.400
29 (71-99)
Sub 2.100
20 (100-119)
119
41

Media
grupei
3.449,06
3.002,82
2.611,97
2.217,87
1.956,11
2.691,82
2.949,00

Decalaj faþã de
media mondialã
1,28
1,12
0,97
0,82
0,73
1,00
1,10

România 1989.

Sursa: Calculat pe baza datelor primare: FAO Yearbook Production, vol. 42/1988;
Monthly Bulletin of Statistics, nr. 12/1989.

În þara noastrã, potrivit datelor obþinute din cercetarea selectivã a
bugetelor de familie, structura cheltuielilor totale pentru bunuri ºi servicii în
ultimul deceniu a fost influenþatã negativ, în principal, de creºterea de
preþuri concomitent cu scãderea calitãþii produselor destinate consumului.
Astfel, în anul 1989, ponderea cheltuielilor cu alimentaþia1 în totalul
cheltuielilor de consum a fost de 51,1% pentru familiile de salariaþi ºi 69,8%
pentru familiile de þãrani faþã de 45,6% ºi 63,7% cât reprezentau în anul
1980.
În ultimul deceniu, caracteristic pentru bugetul cheltuieli de consum
este creºterea însemnatã a ponderii cheltuielilor pentru consumul alimentar
ºi scãderea ponderii cheltuielilor pentru îmbrãcãminte ºi încãlþãminte (de la
17,2% în 1980 la 15,7% în 1989, pentru familiile de salariaþi), locuinþã ºi
înzestrarea cu bunuri (de la 19% la 16,4%), activitãþi de transport ºi
telecomunicaþii (de la 8,6% la 6,6%), îngrijirea sãnãtãþii, activitãþi culturale,
de învãþãmânt ºi educaþie (de la 5,4% la 4,5%).
1

Inclusiv bãuturi ºi contravaloarea consumului de produse din producþia proprie.
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Clasamentul þãrilor în funcþie de nivelul disponibilului
energetic alimentar (DEA) 1984-1986 ºi evoluþia acestuia
(diminuare-creºtere) în perioada 1969-1971 ºi 1984
Sub 2.100 cal.
2.101-2.300 cal. 2.301-2.500 cal. peste 2.500 cal.
Þãri în care disponibilul energetic alimentar pe locuitor
s-a diminuat între 1969-1971 ºi 1984-1986
Camerun
Burundi
Madagascar
Argentina
Rep. Centrafr.
Nigeria
Senegal
Chile
Ghana
Togo
Uruguay
Guineea
Uganda
Finlanda
Kenya
Zair
Polonia
Mozambic
Zambia
Elveþia
Ruanda
Zimbabwe
Reg. Unit
Sierra Leone
Peru
Somalia
Sudan
Haiti
Honduras
Bangladesh
Þãri în care DEA pe locuitor a crescut între 1969-1971 ºi 1984-1986
Burkina Faso
Benin
Liberia
Algeria
Mali
Mauritania
Malawi
Congo
Ecuador
Tanzania
Niger
Coasta de Fildeº
Nepal
Guatemala
R. Dominicanã
Egipt
Bolivia
Panama
Maroc
India
Brazilia
Africa de Sud
Pakistan
Filipine
Tunisia
Sri Lanka
Canada
Tailanda
Costa Rica
R.A. Yemen
Cuba
R.P.D. Yemen
Jamaica
Mexic
Trinidad-Tobago
SUA
Columbia
Paraguay
Venezuela
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Sub 2.100 cal.

x)

2.101-2.300 cal.

2.301-2.500 cal.

peste 2.500 cal.
Birmania
China
Noua Zeelandã
URSS
Turcia
Indonezia
Israel
Japonia
R.P.Coreeanã
Coreea de Sud
Malayezia
Mongolia
Singapore
Siria
Austria
Belgia+Luxemburg
Bulgaria
Cehoslovacia
Danemarca
Franþa
RDG
RFG
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Olanda
Norvegia
Portugalia
Spania
Suedia
Iugoslavia
Româniax)

Anul 1909 faþã de 1988; Nu au fost disponibile date pentru un numãr de 16 þãri
(Afganistan, Albania, Angola, Ciad, Cipru, Etiopia, Gabon, Irak, Iran, Laos, Liban,
Iordania, Nicaragua, Guineea, Vietnam, Salvador)
Sursa: Calculat pe baza datelor din Annuaire FAO de la Production, vol. 42/1988.

CONSUMUL MEDIU ZILNIC DE PROTEINE
DE ORIGINE ANIMALÃ PE LOCUITOR
Sorin TÃNÃSESCU
În perioada 1984-1986, indicatorul a înregistrat niveluri cuprinse între
76,3 g (maxim Noua Zeelandã) ºi 4,0 g (minim Burundi în timp ce media
consumului pentru cele 119 þãri analizate a fost 24,0 grame.
Pentru aprofundarea analizei ºi caracteristicilor indicatorului pe grupe
de þãri, care prezintã trãsãturi comune, s-a fãcut urmãtoarea grupare.
Gruparea þãrilor dupã consumul mediu zilnic de proteine de origine
animalã în perioada 1984-1986
Grupa

Intervale
de grupare
I
Peste 60
II
40-60
III
20-40
IV
12-20
V
Sub 12
Total
76, 3-4,0
x)
ROMÂNIA
38,3x)
x)

Nr. de þãri Media
(locuri)
grupei
17(1-17)
69,0
20(18-37)
52,5
28(38-65)
25,4
24(66-89)
14,8
30(90-119)
9,7
119(1-119) 24,0
39
38,3x)

UM grame/locuitor
Decalaje faþã de medie
mondialã grupa II grupa I
2,88
1,31
1,00
2,19
1,00
0,76
1,06
0,48
0,37
0,62
0,28
0,21
0,40
0,18
0,14
1,00
0,46
0,35
1,60
0,73
0,56

Anul 1989.

România a ocupat – cu un nivel al indicatorului de 38,3 g – locul 39 în
ierarhizarea fãcutã, fiind una dintre þãrile grupei a III-a. Niveluri apropiate ale
consumului au înregistrat Portugalia (40,6 grame), Iugoslavia (40,4grame),
Cuba (38,4 grame), Somalia (38,1 grame) ºi Venezuela (33,8 grame). Cu
excepþia Albaniei, toate celelalte þãri europene incluse în clasificare aveau
niveluri ale indicatorului superioare celui înregistrat de România.
Semnificativ este ºi faptul cã, faþã de þara aflatã pe primul loc al ierarhizãrii –
Noua Zeelandã, România înregistreazã un decalaj absolut de -37,9 grame
ºi unul relativ de 1: 1,96.
Decalajele semnificative înregistrate de România în raport cu þãrile
dezvoltate sunt explicate prin evoluþia indicatorului dupã anului 1980, când
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consumurile de produse de origine animalã au scãzut în mod constant la
carne, lapte ºi produse lactate, ouã sau peºte. Cauza acestei evoluþii o
reprezintã, pe de o parte, expertul tot mai mare de produse alimentare, ca o
cale de asigurare a resurselor valutare necesare rambursãrii datoriei
externe, ºi pe de altã parte, creºterea nesemnificativã a producþiei
zootehniei în perioada care a urmat anului 1980.
Decalajelor de naturã cantitativã li se alãturã cele de naturã calitativã,
înregistrate în raport cu þãrile dezvoltate ºi respectiv cu nevoile consumului
normal al organismului uman. Nivelul optim al consumului de proteine de
origine animalã avut în vedere de specialiºtii din domeniul nutriþiei este de
55-70 grame pe locuitor-zi. Asigurarea unui consum strict între aceste limite
este un element de naturã calitativã în sine. Raportându-ne la acest
element de referinþã, putem aprecia cã România, printr-un nivel al
consumului de 38,3 grame/locuitor-zi nu asigura un consum de proteine de
origine animalã satisfãcãtor din punctul de vedere al nevoilor reale ale
fiziologiei normale a organismului uman.
Cel de-al doilea element de naturã calitativã ce poate fi avut în vedere
la acest indicator se referã la structura consumului de proteine, respectiv
ponderea pe care proteinele de origine animalã o deþin în totalul consumului
zilnic de proteine. Specialiºtii din domeniul nutriþiei apreciazã cã ponderea
optimã a consumului de proteine de origine animalã în consumul zilnic total
de proteine este superioarã nivelului de 60%.
Majoritatea þãrilor dezvoltate realizeazã o structurã optimã a
consumului de proteine: Austria 65,7%, Danemarca 63,4%, Finlanda 65,8%,
Franþa 67,2%, RFG 63,9%.
Sunt însã ºi þãri dezvoltate care au o structurã a consumului sub limita
apreciatã optimã: Italia ºi Spania 54,5%, Japonia 52,7%. Chiar ºi în aceste
cazuri, proteinele de origine animalã au un rol preponderent în asigurarea
consumului total de proteine.
În cazul României, proteinele de origine animalã reprezentau 40,9%
în consumul total de proteine, fapt ce confirmã încã o datã aprecierea
generalã a neadecvãrii consumurilor alimentare ale cetãþenilor României la
nevoile fiziologiei normale a organismului uman, în cursul anului 1980.
Cu potenþialul agricol de care dispune, cu condiþiile favorabile pentru
dezvoltarea zootehniei, cu cadrul creat de politica economicã - de a asigura
nevoile de consum alimentar ale populaþiei promovatã în cursul anului 1990
se poate estima cã, într-o perioadã de timp relativ scurtã, se va putea atinge
starea de normalitatea a consumului de produse de origine animalã, atât în
ceea ce priveºte volumul, cât ºi structura acestuia.

NUMÃRUL DE MEDICI LA 10.000 DE LOCUITORI
dr. Camelia CÃMÃªOIU
Numãrul de medici la 10.000 mii locuitori (s-au numãrul locuitorilor ce
revin la un medic), considerat drept indicator al consumului de servicii
medicale, este determinat atât de frecvenþa recurgerii la actul de îngrijire a
sãnãtãþii, care în general constituie o decizie a individului, cât ºi de
comportamentul medicului care decide asupra tratamentului ºi revenirii
bolnavului. Forma de platã poate influenþa de asemenea, atitudinea
pacientului ºi a medicului, determinând împreunã nivelul de consum al
serviciilor medicale. De aceea, numãrul de medici trebuie asociat cu alþi
indicatori, spre exemplu numãrul de pacienþi ce revin la un medic sau
numãrul de consultaþii pe zi/medic, durata medie a consultaþiilor, costul
vizitei medicale º.a. Astfel, acest indicator va exprima mai degrabã
potenþialul sferei de asistenþã medicalã ºi mai puþin consumul efectiv.
Analiza gradului de dotare cu medici1 în anii 1980, evidenþiazã o
dispersie mare a distribuþiei pe plan mondial. Un numãr de 26 de þãri,
cuprinzând o cincime din populaþia totalã, beneficiazã de 60% din numãrul
total al medicilor, ceea ce revin 25-47 de medici la 10.000 mii de locuitori. În
acelaºi timp, aproximativ trei pãtrimi din omenire dispune de mai puþin de 6
medici la 10.000 mii de locuitori. Între nivelul cel mai ridicat al acestui
indicator – 47 pentru Franþa ºi nivelul cel mai scãzut – 0,1 pentru Etiopia –
este un decalaj semnificativ privitor la starea de asistenþã medicalã a celor
douã þãri, reflectând douã lumi diferite: în primul caz un medic este la
dispoziþia a 320 de locuitori, iar în al II-lea caz revine la 77.360 locuitori.
De remarcat este situaþia privilegiatã a primelor ºase þãri din grupa I –
Franþa, Belgia, URSS, Italia, Israel, Spania – care concentrând cca o treime
din numãrul total al medicilor, se caracterizeazã prin nivelul cel mai ridicat al
indicatorului analizat, respectiv 40-47 medici la 10.000 de locuitori, adicã de
trei ori mai mare decât media mondialã.
Dimpotrivã, ultima grupã, cu o populaþie aproximativ egalã cu cea din
prima grupã (19% beneficiazã doar de 2% din numãrul total al medicilor 25
de state nu dispun nici mãcar de un medic la 10.000 locuitori, iar alte 16
state au 1-2 medici la 10.000 de locuitori. Dacã în cazul þãrilor dezvoltate la
1

Inclusiv stomatologi ºi farmaciºti.
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un medic revin în medie 260 de locuitori, în situaþia þãrilor mai defavorizate
(þãri ale Asiei ºi Africii) un medic trebuie sã acopere nevoile a 72450 de
locuitori.
Gruparea þãrilor dupã numãrul de medici la 10.000 locuitori,
în anii 1980
Grupa
I
II
III
IV
V

Intervale de grupare
(medici/10.000 loc.)
Peste 25
15-25
6-15
3-6
Sub 3
TOTAL
ROMÂNIA

Nr. de þãri Media Decalaj relativ faþã
(rangul)
grupei de media mondialã
26 (1-26)
37,8
2,9
14 (27-40)
18,3
1,4
22 (41-62)
8,9
0,7
9 (63-71)
4,1
0,3
48 (72-119)
1,4
0,1
119
13,0
1
(28)
24,0
1,8

Sursa: Anuar OMS 1988, Geneva, p. 44-65, Anuar CAER 1989, Moscova, p. 449.

România se plaseazã în grupa a II-a pe locul 28 în ierarhia þãrilor, la o
distanþã apreciabilã de toate celelalte þãri est-europene, cu excepþia Albaniei
(grupa a III-a). În comparaþie cu media þãrilor avansate, România are un
decalaj de 14 medici la 10.000 de locuitori, faþã de Franþa ºi Belgia – liderii
clasamentului – nivelul indicatorului fiind la jumãtate.1 Dacã în 1970 þara
noastrã se plasa la mijlocul intervalului privitor la nivelul acestui indicator în
statele europene dezvoltate, începând cu anul 1980 situaþia s-a deteriorat.
Dotarea insuficientã cu cadre medicale a împins România spre extremitatea
inferioarã a intervalului. De pe locul 10 în 1970, cu un nivel de 13
medici/10.000 locuitori, România coboarã pe locul 13 în 1989 respectiv cu
cca 30% sub media statelor avansate ale Europei (23 medici).
În perioada de dupã 1970, þãrile europene au înregistrat o creºtere
substanþialã a cadrelor medicale cu deosebire în Finlanda, Italia, Portugalia
ºi Suedia. O parte importantã din aceastã creºtere s-a datorat politicilor
guvernamentale de sporire a numãrului de medici. Prin mãrirea capacitãþilor
de ºcolarizare ºi a facilitãþilor acordate absolvenþilor de învãþãmânt medical
a rezultat un excedent de medici, care totuºi nu este considerat satisfãcãtor
faþã de nivelul cererii în anumite specialitãþi ºi arii geografice.
1

În aceastã ierarhizare se impun anumite rezerve, având în vedere modalitãþile diferite
de înregistrare statisticã a datelor.
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NUMÃRUL DE PATURI DE SPITAL
LA 10.000 LOCUITORI
dr. Camelia Cãmãºoiu
Comparaþiile internaþionale bazate pe acest indicator întâmpinã
greutãþi din cauza impreciziunilor conceptuale ºi a lipsei de date referitoare
la nivelul dotãrilor, dar mai ales la eficienþa folosirii acestuia1 rezerve în
interpretarea datelor se impun ºi datoritã faptului cã, în ultimul timp, a
crescut importanþa îngrijirii medicale în sistem ambulatoriu prin care
pacienþii, deºi beneficiazã de serviciile din spitale, nu sunt internaþi. De
asemenea, informaþii mai complete sunt furnizate de date cum ar fi: gradul
de folosire a paturilor de spital (rata de ocupare) pe zi (an), rata internãrilor,
durata de spitalizare etc. care însã nu sunt disponibile în cazul multor þãri.
Ierarhizarea þãrilor dupã indicatorul numãrului de paturi de spital la
10.000 locuitori semnaleazã decalaje importante între intervalele de grupare
ºi chiar în interiorul acestuia. Înzestrarea cea mai bunã o au 16 þãri având în
medie 122 de paturi la 10.000 de locuitori, ceea ce înseamnã de 3 ori mai
mult decât în media mondialã. Poziþiile cele mai avantajoase le au: Canada
– 163 paturi la 10.000 de locuitori, Norvegia – 158, Japonia – 152, Finlanda
– 136, URSS – 131 ºi Suedia – 127.
Gruparea þãrilor dupã numãrul de paturi de spital la 10.000 locuitori
Grupa
I
II
III
IV
V

Intervale de grupare
(medici/10.000 loc.)
Peste 100
51-100
26-50
13-25
Sub 13
TOTAL
ROMÂNIA

Nr. de þãri
(rangul)
16 (1-16)
19 (17-35)
25 (36-60)
35 (61-95)
24 (96-119)
119
(19)

Media
grupei
121,9
72,0
36,6
17,6
7,7
38,4
93,0

Decalaj relativ faþã
de media mondialã
3,15
1,88
0,94
0,46
0,10
1,00
2,42

Sursa: Anuar OMS 1988, Geneva, p. 44-65, Anuar CAER 1989, Moscova, OECD Health
Data File, 1989.
1

Multe þãri includ în sfera spitalelor ºi alte instituþii din reþeaua sanitarã, cum ar fi casele
de asistenþã medicalã, cãminele, ospiciile etc.
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Grupa cea mai defavorizatã – 24 de state slab dezvoltate din Asia ºi
Africa are un nivel al indicatorului analizat de 16 ori mai redus decât în I a
grupã ºi de 5 ori sub media mondialã.
România se înscrie în grupa a II-a dupã Bulgaria ºi Irlanda, cu un
avans de 2,4 ori faþã de media mondialã. Cu toate acestea nivelul atins în
1989 era mai mic decât cel din 1980. Comparativ cu þãrile dezvoltate din
Europa decalajul României s-a redus pentru cã tendinþa evoluþiei numãrului
de paturi în aceste þãri a fost descrescãtoare în decursul ultimului deceniu.
Paturi de spital la 10.000 locuitori, în þãrile dezvoltate din Europa
Þãri
1. Austria
2. Belgia
3. Danemarca
4. Elveþia
5. Finlanda
6. Franþa
7. Germania
8. Grecia
9. Irlanda
10. Italia
11. Norvegia
12. Olanda
13. Portugalia
14. Regatul Unit
15. Spania
16. Suedia
Media
România
x)

1980
111,8
93,9
83,0
112,6
155,6
110,8
114,7
62,3
176,6
97,2
164,7
122,6
52,0
81,3
53,8
141,8
108,4
94

1987
107,9
84,2
63,0
108,9
136,3
108,5x)
110,3
51,6
93,2
77,0
157,5
117,7
45,2
68,3
47,9
127,3
93,9
93xx)

1986.

xx)

1989.

Sursa: Calcule dupã OECD, Health Care Systems in Transition, 1990, p. 153, 196.

Existenþa unui stoc relativ mai mic de paturi în statele avansate nu a
însemnat ºi diminuarea activitãþii de spitalizare sau reducerea eficacitãþii
acesteia. Din potrivã, datele de analizã sugereazã o îmbunãtãþire a folosirii
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dotãrilor spitaliceºti în medie, pe ansamblul þãrilor OECD, procentul
populaþiei internate în spitale a crescut de la 15,3% în 1980 la 16,1% în
1987, în condiþiile menþinerii unui numãr aproximativ constant al zilelor de
spitalizare pe o persoanã – 2,8 zile1. Rata internãrilor a fost cea mai mare în
Austria ºi Finlanda - 23% din populaþie; Franþa, Germania ºi Danemarca –
21%; Suedia – 20%.
În 1987, utilizarea paturilor de spital a variat între 4-5 zile/persoanã în
Norvegia, Finlanda, Suedia ºi Islanda ºi în jur de o zi în Spania, Irlanda ºi
Portugalia.
În Japonia s-a înregistrat cea mai lungã duratã medie de staþionare în
spital – 53 de zile/an, urmatã de Olanda – 35 zile/an ºi Elveþia -25 zile/an.
Printre þãrile cu o duratã mai micã de staþionare se numãrã Danemarca – 9
zile; Italia, Norvegia ºi Grecia -11 zile.
La diferenþierea þãrilor în funcþie de indicatorii mai sus menþionaþi
contribuie, incontestabil în afarã de specificul bolilor, procedurile medicale,
dotãrile cu medicamente ºi cadre de specialitate ºi o serie de factori care þin
de modelul naþional al politicii de îngrijire a sãnãtãþii. Finlanda aplicã
modelul intensiv de practicã medicalã în cadrul spitalelor, ceea ce se
reflectã în nivelul mai ridicat al indicatorilor referitori la numãrul paturilor,
rata internãrilor, durata de spitalizare. Germania se caracterizeazã de
asemenea, prin valori înalte ale indicatorilor respectivi însã cu costuri mai
mari. Dimpotrivã, Regatul Unit se situeazã sub media statelor dezvoltate,
dar oferã servicii relativ mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

1

Prelucrãri dupã OECD, Health Care Systems in Transition, Paris, 1990, p. 148-150.

84

PONDEREA ELEVILOR DIN ÎNVÃÞÃMÂNTUL
SECUNDAR ÎN TOTALUL POPULAÞIEI
DE VÂRSTÃ CORESPUNZÃTOARE
Gheorghe OPRESCU
Diversele aspecte privind sistemul educaþional dintr-o þarã sau alta
(numãr elevi/studenþi, pondere, numãr cadre didactice, cheltuieli, dotare,
numãr absolvenþi etc.) pot fi reflectate printr-o multitudine de indicatori ce
pot fi grupaþi dupã numeroase criterii. O posibilã clasificare este cea dupã
tipul de învãþãmânt: primar, secundar ºi superior.
Învãþãmântul secundar este împãrþit, de regulã, în þãrile dezvoltate, în
douã trepte. Treapta I-a corespunde, în general, cu sfârºitul ºcolarizãrii
obligatorii ºi are în cele mai multe cazuri, un caracter preponderent teoretic,
deºi poate cuprinde ºi forme de pregãtire profesionalã. Treapta II-a cuprinde
învãþãmânt teoretic tehnic, profesional ºi pedagogic, iar absolvirea ei
permite continuarea studiilor în învãþãmântul superior.
Tabelul nr. 1 oferã o imagine de ansamblu a analizei sincronice a
ponderii elevilor din învãþãmântul secundar în totalul populaþiei de vârstã
corespunzãtoare.
Tabelul nr. 1
Gruparea þãrilor dupã ponderea elevilor din învãþãmântul secundar
în populaþia de vârstã corespunzãtoare, în anul 1986
Grupa

Intervale de grupare
(medici/10.000 loc.)
I
81 ºi peste
II
61-80
III
41-60
IV
21-40
V
Sub 20
TOTAL ROMÂNIAx) x)

Anul1989.

Nr de þãri Media Decalaj relativ faþã
(rangul) grupei de media mondialã
24 (1-24)
95
2,06
23 (25-46)
71
1,54
20 (47-66)
44
0,95
20 (67-87)
34
0,74
32(88-119)
15
0,32
119
46
1,00
(27)
79
1,71
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În cadrul ierarhizãrii realizate, România ocupã locul 27, încadrându-se
în grupa a II-a de þãri (a celor cu un nivel înalt de ºcolarizare) cu o pondere
a elevilor de 79%. Din acest punct de vedere, þara noastrã depãºeºte de
1,71 ori media mondialã, fiind precedatã, aproape fãrã excepþie, de þãri
dezvoltate din punct de vedere economic.
Informaþii preþioase pot fi obþinute ºi din analiza indicatorului “cheltuieli
publice pentru educaþie, ca procent din Produsul Naþional Brut (PNB)”.
Pentru România, în 1985, valoarea acestui indicator era 2,1% adicã de
peste trei ori ºi jumãtate mai micã faþã de þãri precum Danemarca, Suedia ºi
URSS. Comparând cu date culese din Anuarul statistic al României, cifrele
sunt destul de apropiate, având în vedere cã ponderea cheltuielilor pentru
învãþãmânt în total venit naþional, în anul de referinþã (1985) era de 2,3%.
Cifrele absolute sunt ºi ele relativ aceleaºi: 17.940.900 lei în anuarul
UNESCO ºi respectiv, 17.344.900 lei în Anuarul statistic românesc.
Trebuie totuºi remarcat, în anii urmãtori, cheltuieli pentru învãþãmânt
au avut o tendinþã de scãdere. Nu putem însã sã nu amintim cã unii autori –
dintre care unii celebri, precum Milton Friedman – considerã finanþarea
guvernamentalã a învãþãmântului (spre deosebire de cea privatã) ca fiind un
element negativ. În acest sens, subvenþionarea de cãtre stat permite în
opinia lor, impunerea unor taxe scãzute, ceea ce duce la o scãdere a
interesului, a motivaþiei pentru o pregãtire ºcolarã cât mai bunã. ªi chiar mai
mult decât atât, într-un mod oarecum paradoxal, înlesneºte un transfer de
venituri cãtre grupurile sociale bogate.
Concluzii interesante se pot trage ºi din repartiþia procentualã a
populaþiei de peste 25 de ani, repartiþie efectuatã în funcþie de nivelul de
instruire atins. Din pãcate, datele disponibile pentru România se referã la
anul 1977, an în care ponderea celor cu studii superioare în grupa de
populaþie de peste 25 de ani era de 4,6%, mai mare decât în unele þãri
dezvoltate, precum RFG (4,3%), Italia (4,1%) ºi Austria (3,3%). De
asemenea, ponderea celor cu studii secundare ºi superioare atingea 44,4%,
depãºind-o pe cea din Finlanda, Norvegia, Grecia, Belgia, Spania,
Iugoslavia, Polonia etc.
O analizã comparativã din punct de vedere calitativ a învãþãmântului
secundar din România cu cel al altor þãri este foarte greu de fãcut, dacã nu
chiar imposibil. Pot fi schiþate doar unele orientãri evidente pe plan mondial
ºi analizate în pactul lor asupra sistemului educaþional din þara noastrã.
Unele dintre acestea se referã la renunþarea la “enciclopedismul”
cunoºtinþelor, reducerea supraîncãrcãrii programelor ºcolare, dezvoltarea
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învãþãmântului tehnologic, dar ºi a disciplinelor umaniste ºi artistice. O
orientare deosebit de actualã este cea care permite tinerilor - printr-un
sistem de cursuri obligatorii, opþionale ºi facultative - sã-ºi construiascã
formarea profesionalã ºi nu doar sã o suporte. Se urmãreºte în paralel ca
fiecare elev sã poatã, corespunzãtor ritmului sãu, sã obþinã un bagaj de
cunoºtinþe suficient fãrã ca criteriul vârstei sã mai joace un rol determinant.
O opþiune la care, mai ales în ultimul deceniu, s-a realizat ºi în
România, dar care, aplicatã necorespunzãtor, a dus la rezultate contrare
celor aºteptate, o constituie apropierea ºi comunicarea între cele douã tipuri
de învãþãmânt liceal: teoretic (cu profiluri umaniste, ºtiinþifice) ºi profesional.
În acest sens, se au în vedere mãsuri în favoarea învãþãmântului tehnic,
mãsuri ce se bazeazã pe parteneriat ºi contractualism între cei interesaþi.
Un loc tot mai important este acordat principiului alternanþei între ºcoalã ºi
practicã, sprijin eficient în diversificarea posibilitãþilor de reuºitã, precum ºi
în creºterea nivelului de competenþã. În legãturã cu acest aspect, þãrile
dezvoltate îºi propun ca dimensiunea tehnologicã ºi ºtiinþificã sã fie iniþiatã
încã în ºcoala primarã ºi dezvoltatã în liceu.

PONDEREA STUDENÞILOR
ÎN POPULAÞIA DE 20-24 ANI
Gheorghe OPRESCU
Sistemul de învãþãmânt poate fi privit ca orice piaþã a unui produs sau
serviciu, în cadrul cãreia elevii ºi pãrinþii sunt consumatorii, iar profesorii ºi
administratorii – producãtorii. “Marfa” de cea mai bunã calitate pe aceastã
piaþã o constituie, fãrã îndoialã, învãþãmântul superior.
Pentru a putea urma cursurile învãþãmântului superior, în multe þãri,
condiþia minimã necesarã este absolvirea învãþãmântului secundar sau
atingerea unui nivel de cunoºtinþe echivalent. În altele, sunt prevãzute ºi
unele condiþii specifice cum ar fi vârsta ºi/sau experienþa în profesie.
Statele analizate au fost împãrþite în cinci grupe. Situaþia ponderii
studenþilor în populaþia de 20-24 de ani este prezentatã în tabelul nr. 1:
Tabelul nr. 1
Gruparea þãrilor dupã ponderea studenþilor în populaþia de 20-24 de
ani în anul 1986
Grupa
I
II
III
IV
V
TOTAL
ROMÂNIAx)
x)

Intervale de grupare
(medici/10.000 loc.)
Peste 30
21-30
11-20
6-10
0-5
-

Nr. de þãri Media Decalaj relativ faþã
(rangul) grupei, % de media mondialã
16 (1-16)
47
3,35
23 (17-39)
25
1,78
17 (40-56)
15
1,07
14 (57-70)
8
0,57
49 (71-119)
3
0,21
119
14
1,00
(55)
11
0,78

Anul 1989.

Dupã cum se poate observa, România se situeazã printre ultimele þãri
ale grupei a III-a, cu o pondere a studenþilor de 11% mai micã decât media
grupei cu 4 puncte procentuale ºi decât cea mondialã cu 3 puncte
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procentuale. Trebuie fãcutã însã, observaþia cã media mondialã este
influenþatã, într-o mãsurã sensibilã, de SUA ºi Canada care au ponderi ale
studenþilor extrem de ridicate, detaºându-se net, în acest fel, chiar de
majoritatea þãrilor dezvoltate ale lumii. Totuºi, situaþia în þara noastrã este în
uºor regres, comparând de exemplu cu anul 1983, când România se situa
cu numai un procent sub media mondialã. A scãzut, de altfel ºi numãrul
absolut al studenþilor, de la 190.903 în 1981, la 159.234 în 1983 ºi 157.041
în 1987. Este evident cã situaþia în anul universitar 1990-1991 se va
prezenta, la o analizã ulterioarã, oarecum îmbunãtãþitã, cel puþin din punct
de vedere cantitativ, având în vedere creºterea numãrului de locuri în
învãþãmântul de stat, apariþia unor noi specialitãþi, precum ºi a numeroase
universitãþi particulare.
Utilizând un alt indicator ºi anume “ numãrul de studenþi la 100.000 de
mii de locuitori” situaþia ºi respectiv ierarhizarea nu cunosc mai modificãri. În
acest sens, România are 686 de studenþi la 100.000 de mii de locuitori,
adicã de 8 ori mai puþin decât SUA, de 4 ori faþã de Finlanda, Ecuador,
Israel, Olanda, Norvegia etc., de 3 ori faþã de Italia, Japonia, Grecia,
Islanda, Elveþia, URSS etc., ºi de 2-2,5 ori faþã de Bulgaria, Iugoslavia,
Kuweit, Polonia etc.
O poziþie relativ mai bunã ocupã România la indicatorul “numãr de
studenþi strãini”. În 1987 studiau în þara noastrã 7 062 de studenþi strãini,
mai mulþi decât în unele þãri cu tradiþie în domeniu, cum ar fi Cehoslovacia,
Polonia, Danemarca, Finlanda etc. Trebuie fãcutã însã precizarea cã, faþã
de începutul anilor 1980 numãrul acestora s-a redus, în cazul nostru la mai
puþin de jumãtate. Evident, acest indicator care oferã o seamã de informaþii,
în special cu privire la calitatea învãþãmântului superior, trebuie privit în
corelaþie cu factorii care-l influenþeazã. Dintre acestea amintim costul
educaþiei într-o þarã sau alta, gradul de rãspândire al limbii naþionale, poziþia
geograficã a þãrii respective ºi, nu în ultimul rând, interesul manifestat în
atragerea studenþilor strãini.
Din cele prezentate se poate aprecia cã, cel puþin din punct de vedere
cantitativ,
situaþia
învãþãmântului
superior
în
România
este
necorespunzãtoare. De altfel, dar din alte motive, mai degrabã calitative,
mulþi specialiºti împãrtãºesc opinia conform cãreia ar exista o anumitã crizã
a învãþãmântului superior cel puþin pe plan european sunt puse în discuþie,
în acest sens rolul ºi funcþiile acestui tip de pregãtire în societatea
postindustrialã, cu acuze aduse imobilismului ºi izolãrii structurilor
universitare, precum ºi neîndeplinirii obiectivului considerat a fi prioritar:
formarea unor profesioniºti capabili sã lucreze în ºi cu strãinãtatea.
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O problemã des dezbãtutã în strãinãtate ºi care o datã cu înfiinþarea
universitãþilor particulare, se va pune cu acuitate ºi în România, este cea a
accesului în învãþãmântul superior. Nu puþine au fost vocile celor care au
susþinut un sistem care sã permitã celor de o condiþie socialã mai modestã
sã-ºi dezvolte întregul potenþial intelectual ºi sã ocupe o anumitã poziþie în
societate. În prezent, pãrerile sunt diferite în ceea ce priveºte eficienþa pe
care a avut-o o asemenea concepþie egalitaristã. Criticii ei aduc în sprijin
unele cifre, cum ar fi cele din Franþa unde ponderea studenþilor proveniþi din
familii muncitoreºti a crescut a crescut de la 8 % în 1962 la numai 12% în
1982. De asemenea, argumenteazã ei – ºi forþând puþin concluzia, aceastã
opinie este valabilã ºi în cazul României –, datoritã taxelor scãzute impuse
de aceastã concepþie, facultatea este, în viziunea multor tineri, un interludiu
plãcut între liceu ºi viaþa profesionalã. A audia cursurile, a susþine
examenele reprezintã pentru ei preþul plãtit pentru celelalte avantaje (hranã
ºi cazare subvenþionate etc.) ºi nu motivul principal pentru care vin la
ºcoalã. De aceea, în alte þãri ºi mai puþin în România numãrul celor care nu
promoveazã este mare. De exemplu, la Universitatea California din Los
Angeles, una dintre cele mai prestigioase universitãþi de stat, numai
jumãtate dintre cei care se înscriu reuºesc sã termine primii doi ani – ºi
aceasta este consideratã a fi o cifrã ridicatã pentru facultãþile de stat. În
schimb, la Dartmouth, instituþie privatã, cu taxe ridicate de ºcolarizare,
ponderea celor care depãºesc primii doi ani este de 95%.

NUMÃRUL DE APARATE TV LA 1.000 DE LOCUITORI
Sorin TÃNÃSESCU
În anul 1987 indicatorul a atins niveluri cuprinse între 811
aparate/1.000 (nivel maxim în SUA) ºi 0 minim absolut înregistrat în Ruanda
ºi Malaui, þãri din categoria celor mai slab dezvoltate, care nu dispun de un
sistem propriu de televiziune media dotãrii pentru cele 119 þãri analizate
fiind de 137,5 aparate TV/1.000 locuitori.
Pentru aprofundarea analizei ºi caracteristicilor indicatorului pe grupe
de þãri, care prezintã trãsãturi comune, s-a fãcut urmãtoarea grupare:
Gruparea þãrilor dupã numãrul de aparate TV
la 1.000 locuitori în anul 1987
Grupa

Intervale de Nr. de þãri Media Decalaj relativ faþã de media
grupare
(locuri) grupei
mondialã
mondialã
gr. I
gr. II
I
Peste 400
5 (1-5)
712
5,18
2,24
1,00
II
200-400
24 (6-29)
318
2,31
1,00
0,45
III
100-200
19 (30-48) 158
1,15
0,50
0,22
IV
40-100
21 (49-69)
60
0,44
0,19
0,08
V
Sub 40
50 (70-119) 12,2
0,09
0,04
0,02
TOTAL (811-0)
119(1-119) 137,5
1,00
0,43
0,19
ROMÂNIAX) 197
(29)
197
x)

Anul 1988.

În ansamblul celor 119 þãri analizate, România ocupa în 1988 poziþia
29, cu un nivel al indicatorului de 157 de aparate TV/1.000 locuitori acest
nivel era superior atât mediei grupei a III-a (158 aparate/1.000 locuitori) cât
ºi mediei ansamblului celor 119 þãri (137,5 aparate/1.000 locuitori). Niveluri
apreciate de dotarea înregistratã de România aveau Argentina (217),
Singapore (214), Coreea de Sud (194), Cuba (193), Brazilia (151). Dintre
þãrile europene incluse în clasificare: Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, Portugalia
ºi Albania înregistrau niveluri ale dotãrii inferioare României. Faþã de þara cu
nivelul cel mai ridicat al indicatorului – SUA 811 aparate/1.000 locuitori –
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România înregistra un decalaj absolut de 614 aparate/1.000 locuitori ºi un
decalaj relativ de 1:4,06.
Decalajele semnificative înregistrate de România în raport cu þãrile
dezvoltate pot fi explicate prin evoluþia indicatorului dupã anul 1953, când
dotarea populaþiei a înregistrat o tendinþã de scãdere, contrarã celei
înregistrate în mod constant dupã anul 1965.
Aceastã tendinþã este, în fapt, contrarã evoluþiilor ce au avut loc pe
plan mondial ºi, în special în þãrile dezvoltate ºi în categoria “new
industrialized countries”. Deceniul 1980 a marcat un “boom” al televiziunii
pe plan mondial, spre deosebire de situaþia înregistratã în România în
aceeaºi perioadã. Având în vedere numãrul de persoane ce revine unei
familii medii în România, precum ºi faptul cã unele familii deþin mai mult de
un aparat TV, putem aprecia cã, la sfârºitul celui de-al nouãlea deceniu nu
toate familiile dispuneau de un aparat TV în þara noastrã.
Declinul dotãrii populaþiei României cu aparate TV poate fi explicat
printr-un ansamblu de cauze de naturã economicã ºi social-politicã.
Reducerea producþiei naþionale coroboratã cu reducerea ponderii producþiei
destinate fondului pieþei interne reprezintã o primã cauzã. Acesteia i se
alãturã înrãutãþirea continuã a situaþiei energetice a þãrii, care a fãcut ca
durata emisiei sã se reducã în mod constant, de la emisia pe douã
programe trecându-se într-o primã fazã la emisia unui singur program ºi,
ulterior, reducerea la doar douã ore/zi a duratei emisiunii acestui program
unic naþional.
În fine, nu poate fi trecutã cu vederea calitatea din ce în ce mai slabã
a programelor, datoratã schimbãrii menirii de a informa, destinde ºi rãspândi
cultura pentru publicul larg la aceea de instrument de propagare a cultului
personalitãþii, într-o mãsurã tot mai mare, în ultimii ani ai dictaturii din þara
noastrã. Anul 1989 a reprezentat un minim, în evoluþia dotãrii care, în noile
condiþii, va fi repede depãºit atât în ceea ce priveºte numãrul aparatelor din
dotare, cât ºi ceea ce priveºte revenirea la o televiziune normalã,
subordonatã interesului de cunoaºtere, informare ºi divertisment pentru
publicul larg.
În perioada urmãtoare vor acþiona factori ce vor favoriza reducerea
decalajelor de naturã cantitativã ºi calitativã, pe care dotarea populaþiei cu
aparate TV în România le înregistreazã faþã de dotarea din þãrile dezvoltate.
Între aceºtia avem în vedere deschiderea pieþei interne importului de
receptoare TV – în principal color – care va suplini rãmânerile în urmã ale
producþiei naþionale, asigurarea furnizãrii normale a energiei electrice pentru
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populaþie, posibilitatea apariþiei unor posturi locale TV de emisie, lipsa
obstacolelor de naturã administrativã sau tehnicã pentru recepþia directã de
la satelit. Ridicarea calitãþii programelor ºi creºtere a duratei de emisie,
inclusiv prin emisia programului II pe întreg teritoriul þãrii vom contribui la
diversificarea ofertei TV, fãrã a omite posibilitatea apariþiei unor posturi
private.
Acþiunea de favorizare a creºterii dotãrii pe care o vor genera factorii
de mai sus va fi parþial atenuatã de acþiunea de frânare a unor factori ce se
vor manifesta concomitent: costul ridicat al unui receptor TV, în raport cu
posibilitãþile ºi veniturile populaþiei, ºi nivelurile scãzute ale producþiei
naþionale de receptoare TV, estimãm însã cã, pe termen mediu, prima
categorie de condiþii va prevala în raport cu cea de-a doua categorie numai
dacã eforturi însemnate vor fi fãcute – atât pe plan tehnic, cât ºi financiar –
de stat ºi de investitorii particulari interesaþi în dezvoltarea infrastructurii
specifice insuficient dezvoltatã în acest moment.

SPERANÞA DE VIAÞÃ
dr. Camelia CÃMÃªOIU
Speranþa de viaþã la naºtere este consideratã drept indicatorul sintetic
cel mai expresiv al nivelului de dezvoltare economicã ºi socialã a unei
naþiuni.
Pe plan mondial, s-a înregistrat o creºtere a speranþei de viaþã în
ultimele douã decenii. Dacã în anul 1970 cea mai ridicatã valoare a fost de
74 ani (Suedia ºi Olanda), în 1987 aceasta s-a ridicat la 78 de ani (Japonia).
Numãrul þãrilor cu o speranþã de 70 de ani ºi peste a sporit de la 29 la 45 de
state, din care aproximativ jumãtate au o duratã medie a vieþii mai mare de
75 de ani (majoritatea þãrilor dezvoltate din Europa, SUA, Canada,
Australia, Israel ºi Japonia). În subgrupa de viaþã 71-74 de ani s-au situat ºi
þãrile est-europene cu excepþia României ºi URSS.
Gruparea þãrilor dupã speranþa de viaþã la naºtere, în anul 1987
Grupa Intervale de grupare Nr. de þãri
(medici/10.000 loc.)
(rangul)
I
Peste 70
38 (1-38)
II
66-70
16 (39-54)
III 61-65
19 (55-73)
IV 50-60
27(74-100)
V
Sub 50
19(101-119)
TOTAL
119
ROMÂNIA
(44)

Media
grupei
75,2
69,0
63,4
56,5
45,9
64,6
69,4

Decalaj relativ faþã de
media mondialã
1,16
1,07
0,98
0,88
0,71
1,00
1,08

Sursa: World Development Report 1989, p. 164-165; Statisticeskii Ejegodnik Stran –
cilenov SEV, 1989, Moskova, p. 449.

Grupa cu cea mai mare speranþã de viaþã (peste 70 de ani) include
19% din totalul populaþiei, având în medie un avans de 11 ani faþã de media
mondialã. Din grupa a II-a, care concentreazã 34% din numãrul total al
locuitorilor ºi are un decalaj în plus faþã de media þãrilor, face parte ºi
România alãturi de URSS, Trinidad Tobago, Malayezia, Sri Lanka ºi
Venezuela.

94
Sub vârsta medie de 64,6 ani se înscrie populaþia din 65 de state din
America Latinã, Asia ºi Africa. Faþã de nivelul þãrilor cele mai avansate din
lume, speranþa de viaþã din grupa cea mai defavorizatã-19 þãri din Africa ºi
Asia echivalând cu 6% din populaþia totalã - are un decart de 29 de ani.
Factorul principal de ameliorare al longevitãþii generale, pe plan
mondial, a fost reducerea ratei mortalitãþii, datoratã atât mãsurilor de
ajustare a politicilor din domeniul sãnãtãþii cât ºi progreselor realizate de
cercetãrile biomedicale, epidemiologice, tehnologie medicalã etc. Prin
intermediul biologiei moleculare se aºteaptã în continuare, încetinirea
procesului de îmbãtrânire ºi extinderea limitelor duratei vieþii.
Scãderea generalã a mortalitãþii în lume s-a realizat, în mare parte pe
seama reducerii mortalitãþii infantile. Deºi numãrul deceselor în rândul noilor
nãscuþi a marcat o tendinþã continuã de scãdere pe toate continentele,
totuºi decalajele dintre þãrile dezvoltate ºi cele în curs de dezvoltare în ceea
ce priveºte mortalitatea infantilã s-au menþinut în acelaºi raport (1:5) în
decursul ultimelor douã decenii.1 În anul 1987, valoarea minimã a fost de 6
decese la 1.000 nãscuþi vii (Japonia ºi Suedia), iar valoarea maximã – 169
decese (Mali).
România s-a înscris în tendinþa de creºtere a speranþei de viaþã
manifestatã pe plan mondial, deºi într-un ritm lent. În decurs de peste douã
decenii, creºterea a fost doar de câteva luni (de la 69 la 69,4 ani), în timp ce
în RFG, Finlanda ºi Austria s-a realizat un spor de 5 ani. În context mondial,
România are un avans de 4,8 ani faþã de medie, însã este la o diferenþã de
6 ani în urma speranþei de viaþã atinsã în þãrile dezvoltate din Europa.
Speranþa de viaþa la naºtere ºi mortalitatea infantilã
în þãrile dezvoltate europene, 1987
Þãri
1. Austria
2. Belgia
3. Danemarca
4. Elveþia
1

Speranþa de viaþã, ani
74
75
76
77

Decedaþi la 1.000 nãscuþi vii
10
10
8
7

În perioada 1970-1975, în regiunile mai dezvoltate s-au înregistrat 21 decedaþi la 1.000
nãscuþi vii faþã de 106 în regiunile în curs de dezvoltare (Africa, Asia, America Latinã,
Caraibe), ca în 1980-1985 nivelurile acestui indicator sã fie de 17 în primul caz ºi 91 în
cel de-al doilea caz (Conditions de vie dans les pays en dévéloppement au milieu des
années 80, Nation Unies, New York, 1986, p. 9).

95
Þãri
5. Finlanda
6. Franþa
7. Germania
8. Grecia
9. Irlanda
10. Italia
11. Norvegia
12. Olanda
13. Regatul Unit
14. Spania
15. Suedia
Media
Româniax)
x)

Speranþa de viaþã, ani
75
77
75
76
74
77
77
77
75
76
77
76
69,4

Decedaþi la 1.000 nãscuþi vii
7
8
8
13
7
10
8
8
9
10
6
9
27

1989.

Sursa: World Development Report, 1989.

În ceea ce priveºte mortalitatea infantilã, nivelul de 27 decese la
1.000 nãscuþi vii situeazã þara noastrã pe locul 41 în ierarhia celor 119 state,
cu un decalaj de trei ori distanþã în urma statelor civilizate. În Europa, acest
nivel al mortalitãþii infantile este depãºit doar de Albania care însã are o
speranþã de viaþã la naºteri cu doi ani mai mare decât cea din România.

PIAÞA MUNCII ÎN PERIOADA DE TRANZIÞIE
LA ECONOMIA DE PIAÞÃ ÎN ROMÂNIA

DIMENSIUNI, CARACTERISTICI ªI TENDINÞE
ALE FORMATÃRII ªI FUNCÞIONÃRII PIEÞEI MUNCII
dr. Steliana PERÞ, Doru MIHALCEA, Florin PAVELESCU
1. În condiþiile economiei planificate, supercentralizate, în România nu
erau întrunite condiþiile funcþionãrii unei veritabile pieþe a muncii. În general,
economia funcþiona în afara legilor ºi mecanismelor pieþei libere.
Cea mai mare parte a bunurilor nu numai de investiþii, ci ºi a celor de
larg consum, concentrate în mâna statului, nu fãceau obiectul vânzãriicumpãrãrii libere pe piaþã, nu intrau în sfera liberei concurenþe. În
consecinþã, exista un puternic, pãgubitor ºi primejdios monopol al
producãtorului asupra producþiei, repartiþiei, schimbului ºi consumului.
1.1. Reglarea cererii ºi ofertei de forþã de muncã se realiza, în
principal, prin metode administrativ-birocratice, dirijate de la centru (plan,
repartiþii ale absolvenþilor învãþãmântului profesional, liceal ºi superior,
normative de personal ºi respectiv de salarii etc.). Proprietarul individual al
forþei de muncã nu dispunea liber de capacitatea sa de muncã, gradul sãu
de libertate în alegerea profesiei, a locului de muncã, al reºedinþei etc. erau
drastic limitate prin norme ºi normative juridice, nu de puþine ori aberante.
Alocarea forþei de muncã pe sectoare, ramuri, profesii, în teritoriu etc.,
unirea capacitãþii de muncã – aflatã în proprietate individualã, cu mijloacele
de producþie – aflate în mâna statului – se realiza prin metode
administrative, unele de sorginte feudalã care þineau prea puþin seama de
cererea ºi oferta de cerere de muncã, de particularitãþile demoeconomice ºi
psihosociale ale forþei de muncã.
Scoasã de sub incidenþa pieþei muncii, protecþia socialã a populaþiei
active, în accepþia sa completã era nu numai insuficientã, dar ºi puternic
discriminatorie.
1.2. Cu toate acestea, elemente imature de piaþã a muncii au existat.
Progresul de asigurare a forþei de muncã – de la nivel de unitate economicã
pânã la nivel global – era într-un anumit sens ºi o anumitã mãsurã o “piaþã a
muncii”. O “piaþã a muncii” distorsionatã dezechilibratã, cu numeroase
blocaje, toate avându-ºi originea în hipercentralizarea deciziei ºi respectiv
gradul extrem de redus de libertate a agenþilor economici.
1.3. În ciuda faptului cã “ garantarea locului de muncã pentru fiecare
persoanã aptã de muncã” era ridicatã la rangul politicii de stat, în domeniul
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ocupãrii ºi folosirii forþei de muncã s-au acumulat, cumulat ºi combinat
multe ºi variate dezechilibre, s-a cristalizat treptat o accentuatã crizã a
ocupãrii ºi utilizãrii cu efecte negative în nivelul ºi dinamica eficienþei
economice, în viaþa fiecãrei familii ºi individ: ocuparea deplinã era doar o
dorinþã, un slogan; în permanenþã – în forme dintre cele mai diferite – a
existat ºomaj; excedentul de forþã de muncã din unele ramuri, profesii,
zone, coexista cu deficitul cronic în altele (industrii extractive, agriculturã,
construcþii, servicii etc.); fenomenele de supraocupare cohabitau cu cele de
folosire ineficientã a forþei de muncã ocupate; accentuate procese de
fluctuaþie a forþei de muncã, cu deosebire în unele ramuri, ceea ce accentua
artificial deficitul de forþã de muncã ºi scumpea formarea resurselor de
muncã; în raport cu volumul ºi structura cererii de forþã de muncã, oferta era
rigidã; structuri ocupaþionale ºi profesionale “îngheþate”, aberante însoþite de
blocaje de promovare; de fazare a învãþãmântului pregãtitor de cadre, ca
volum, structurã ºi conþinut, în special acelui liceal, faþã de cererea de forþã
de muncã a sistemului economic; mediocrizare a procesului instructiv –
educativ-formativ la toate nivelurile; accentuate procese de redistribuire a
valorii noi create între ramuri, întreprinderi, categorii de forþã de muncã;
ample ºi puternice procese de egalizare, de nivelare a salariilor ºi
veniturilor; protecþie socialã discriminatoare, neacoperitoare pentru largi
categorii de populaþie etc.
2. Schimbãrile în plan politic, social ºi economic antrenate de
Revoluþia din decembrie 1989 creeazã condiþiile apariþiei, dezvoltãrii ºi
funcþionãrii unei autentice pieþe a muncii. O piaþã pe care se vor întâlni ºi
tranzacþiona (confrunta, negocia) în mod liber deþinãtorii de capital în
calitate de cumpãrãtori (cerere) ºi posesorii de forþã de muncã, în calitate de
vânzãtori (oferta), în care prin mecanismele preþului forþei de muncã, al
concurenþei între agenþii economici, ca ºi a altor mecanisme specifice
cererea ºi oferta de forþã de muncã tinde sã se echilibreze.
2.1. Formarea ºi funcþionarea pieþei muncii în perioada de tranziþie
este un proces complicat, dificil ºi fragil la care participã, de pe poziþii ºi cu
interese diferite, toþi agenþii economici acest proces implicã: diversificarea
formelor de proprietate ºi desfiinþarea monopolului statului asupra producþiei
ºi repartiþiei produselor; sporirea autonomiei, a gradului de libertate a
unitãþilor economice în dimensionarea ºi derularea activitãþii lor; crearea
cadrului organizatoric, instituþional ºi legislativ necesar funcþionãrii unei
asemenea pieþe; organizarea adecvatã a tuturor agenþilor economici ºi a
instituþiilor necesare (patronat, uniuni ale directorilor de întreprinderi,
sindicate, inclusiv reorganizarea organizarea oficiilor de muncã ca
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intermediar între cererea ºi oferta de muncã º.a.); promovarea unor noi
mecanisme, proceduri ºi reguli de concertare, la fiecare nivel, a cererii ºi
ofertei forþei de muncã; învãþarea din mers de cãtre fiecare agent economic
implicat a regulilor de negociere ºi concertare socialã; stimularea apariþiei
unor noi comportamente ºi raporturi ale subiecþilor economici; noi sisteme
de legãturi bazate pe principii economice între piaþa muncii ºi celelalte pieþe
– a bunurilor, a capitalului, monetar-financiarã º.a.
2.2. O bunã perioadã de timp – circumscrisã de viteza ºi proporþiile
implementãrii în economie a legilor pieþei, a libere concurenþe – piaþa muncii
va fi marcatã de conflictul dintre mecanisme proceduri, reguli ºi
comportamente ce derivã din vechiul sistem de reglare a cererii ºi ofertei de
forþã de muncã ºi altele în curs de apariþie ºi dezvoltare specifice pieþei
muncii.
Procesul este cu atât mai complicat iar efectele sale mai greu de
depãºit cu cât o serie de mãsuri iniþiate în anul 1990 au accentuat criza
ocupãrii ºi utilizãrii forþei de muncã; multe dintre acestea, concepute tocmai
pentru a relansa ocuparea, nu au avut efectul scontat atâta vreme cât
situaþia economicã s-a deteriorat continuu1. În plus, în partea a II-a anului,
accelerarea ritmului de implementare a reformei economice pe de o parte,
penuria de resurse materiale, criza de investiþii ºi investitori, o oarecare
“derutã” a întreprinderilor în proiectarea ºi derularea activitãþilor, criza de
autoritate a conducerii acestora în relaþiile cu salariaþii, pe de alta,
genereazã noi ºi grele probleme în acest domeniu. Între acestea, o
previzibilã explozie a ºomajului la jumãtatea acestui an, în condiþiile unei
protecþii sociale nesatisfãcãtoare, pare sã fie printre cele mai îngrijorãtoare.
3. Caracteristicile esenþiale ale pieþei muncii în curs de dezvoltare în
România în perioada imediat urmãtoare rezidã în: presiunea ofertei de forþã
de muncã asupra cererii; insuficienta organizare a agenþilor economici pe
aceastã piaþã ca ºi a sistemului de instituþii necesare funcþionãrii normale a
pieþei muncii; confruntarea permanentã, nu de puþine ori conflictualã, dintre
sindicate ºi guvern; negocierea nu funcþioneazã încã ca un instrument
eficace de reglare a multora din problemele pieþei muncii. ªi nici nu ar putea
încã funcþiona din moment ce o serie de legi ºi alte reglementãri juridice în
acest domeniu nu sunt încã în acþiune (legea salarizãrii, legea conflictelor
1

Reducerea duratei muncii cu 6 ore pe sãptãmânã; acordarea unor drepturi salariale în
condiþiile scãderii producþiei ºi a productivitãþii muncii “forþarea” ocupãrii în condiþii de
scãdere ºi restructurare a producþiei (Decretul nr. 33/1990); continuarea practicii de
întrerupere a activitãþii cu plata a 50% din salarii º.a.
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de muncã ºi a grevelor, legea contractului colectiv etc.). Relaþiile dintre
întreprinderi, sindicate ºi stat pe piaþa muncii rãmân încã ambigue din
moment ce cadrul instituþional-legislativ nu este pe de-a-ntregul elaborat ºi
pus în operã.
3.1. Oferta de forþã de muncã este, în principal, predeterminatã de
evoluþiile anterioare ale fenomenelor demografice. În consecinþã abstracþie
fãcând aici de migraþia forþei de muncã, determinarea ofertei are un grad
mai înalt de certitudine. Evident, volumul ºi structura ofertei de forþã de
muncã sunt influenþate ºi de alþi factori de naturã economicã,
sociopsihologicã, inclusiv de înclinaþia spre muncã a indivizilor.
În perioada 1991-2005, în România mãrimea ºi structura
demoeconomicã a ofertei de forþã de muncã cad concomitent sub incidenþa
factorilor demografici, ai celor economico-sociali derivaþi din starea
economiei ºi restructurarea acesteia, aplicarea reformei economice, din
dezvoltarea mecanismelor de piaþã inclusiv a celor instituþionale ºi
legislative. Din acest punct de vedere, formarea ºi sporirea ofertei de forþã
de muncã au douã surse principale: a) fenomenele demografice începute la
mijlocul deceniului opt, continuate pânã la începutul anilor 1990 pentru
intrãri în rândul populaþiei în vârstã de muncã ºi respectiv anii 1930 ºi 1940
pentru ieºiri din viaþa activã (anexa nr. 1); b) disponibilizãrile de forþã de
muncã din unele ramuri ºi activitãþi care se adaugã “stocului” de populaþie
neocupatã ºi “preseazã” asupra cererii de locuri de muncã.
Potrivit estimãrilor fãcute de noi, oferta de forþã de muncã ar putea
avea urmãtoarea evoluþie.
Tabelul nr. 1
Oferta de forþã de muncã în perioada 1990-2005 în România
- mii persoane Anul

1990
1991
1992
1993
1994

Populaþie în vârstã de
muncãx)
Început Sporxx) Sfârºit
de an
de an
13.004
81
13.085
13.085
69
13.154
13.154
58
13.212
13.212
77
13.289
13.289
69
13.558

Influenþa învãþãmântuluixxx)

-35
21
-152
27
-8

Resursele de muncã
disponibile
Început Spor Sfârºit
de an
de an
11.275
46 11.321
11.321
90 11.411
11.411 -94 11.317
11.317 104 11.421
11.421
61 11.482
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Anul

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Spor 19901995
Spor 19962000
Spor 20012005
Spor 19892005
x)

Populaþie în vârstã de
muncãx)
Început Sporxx) Sfârºit
de an
de an
13.358
68
13.426
13.426
63
13.489
13.489
50
13.539
13.539
26
13.565
13.565
-6
13.559
13.559
42
13.601
13.601
42
13.643
13.643
65
13.708
13.708
63
13.771
13.771
20
13.791
13.791
17
13.808

Influenþa învãþãmântuluixxx)

0
0
15
32
-14
-4
-7
-4
1
8
0

Resursele de muncã
disponibile
Început Spor Sfârºit
de an
de an
11.482
68 11.550
11.550
63 11.613
11.613
65 11.678
11.678
58 11.736
11.736 -20 11.716
11.716
38 11.754
11.754
35 11.789
11.789
61 11.850
11.850
64 11.914
11.914
28 11.942
11.942
17 11.959

422

-147

275

175

29

204

207

-2

205

804

-120

684

Populaþia în vârstã de muncã avutã în vedere cuprinde: bãrbaþi, între 16 ºi 59 ani;
femei, între 16 ºi 54 ani.

xx)

Sporul populaþiei în vârstã de muncã s-a calculat ca diferenþã între mãrimea
contingentelor care intrã ºi cele care ies din aceastã populaþie; pentru determinarea
intrãrilor s-au utilizat probabilitãþile de supravieþuire pânã la vârsta de 16 ani,
calculate pentru anii 1987-1989; de asemenea, s-a considerat o ratã de 3,5% a
mortalitãþii în cadrul populaþiei cercetate, ceea ce reflectã media acestui fenomen în
perioada 1979-1989.

xxx)

S-a considerat cã nr.de locuri din înv. superior ºi liceal va rãmâne cel din 1990/1991,
iar cel din ºcolile profesionale se va modifica în funcþie de mãrimea contingentelor din
fiecare an.

3.1.1. Oferta potenþialã de forþã de muncã va spori cu peste 800 mii
persoane, respectiv cu 6,18%. Acest spor – datoritã neregularitãþilor a
efectului întârziat al fenomenelor demografice – este inegal distribuit în timp.
Astfel, dacã în medie pe an în întreaga perioadã consideratã sporul
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populaþiei în vârstã de muncã este de 50,3 mii persoane, între 1990-1995
aceasta este de peste 70 ani, pentru ca între 1996-2000 sã scadã la 35 mii,
iar între anii 2001-2005 sã fie de 41,4 mii persoane în lumina cifrelor
prezentate remarcãm cã în perioada 1991-1995 când economia cumuleazã
efectele tranziþiei la economia de piaþã, ale reformei economice ºi
restructurãrii, presiunea factorului demografic asupra pieþei muncii se
menþine puternicã, oricum mai puternicã decât dupã1995. Dacã avem în
vedere diferenþele teritoriale, rigiditatea modelului de ocupare a forþei de
muncã, contingentele anuale de absolvenþi care intrã pe piaþa muncii, din
care o bunã parte nu-ºi gãsesc plasament, aceasta va amplifica tensiunile
deja existente în domeniu ocupãrii forþei de muncã, practic criza de volum ºi
structurã a ocupãrii. Sporul net demografic total al populaþiei în vârstã de
muncã între 1990-1995 (peste 340 mii persoane) este, potrivit estimãrilor
noastre, aproximativ egal cu numãrul persoanelor active care nu aveau loc
de muncã la începutul anului 1990 (erau practic în ºomaj). În condiþiile în
care economia este în derivã, producþia scade, iar criza de investiþii
productive se manifestã cu o deosebitã forþã, aceasta ar putea, cel puþin în
parte, sã se transforme într-un canal de alimentare a creºterii ºomajului, sub
ocupãrii ºi sub utilizãrii forþei de muncã.
3.1.2. Presiunea exercitatã de factorul demografic asupra pieþei
muncii este relaxatã într-o anumitã mãsurã de rata de cuprindere a
populaþiei în vârstã de muncã în învãþãmânt, de sistemul de învãþãmânt.
Populaþia în vârstã de muncã aflatã în pregãtire diminueazã temporar oferta
consideratã potenþialã de forþã de muncã ºi pregãteºte condiþiile unei mai
bune concertãri structural-calitative a cererii ºi ofertei.
Þinând cont de modificãrile structurale care vor avea loc în
învãþãmântul românesc în urmãtorii ani am efectuat o prolecþie în trei
variante a numãrului de persoane în vârstã de muncã aflate în pregãtire.
Presupunând populaþia în vârstã de muncã temporar inactivã ca fiind
constantã, am determinat creºterile anuale ale resurselor de muncã
disponibile (anexa nr. 2).
Sporirea numãrului de locuri în învãþãmântul pregãtitor de cadre
conduce, în unii ani, la diminuarea ofertei potenþiale de forþã de muncã
neeliminând însã sinuozitãþile din evoluþia acesteia. În cazul luãrii în
considerare a populaþiei în vârstã de muncã aflatã în pregãtire, sporul
ofertei de forþã de muncã ar fi de 684 mii persoane în variantele A ªI B,
respectiv 275 mii în varianta A ºi 265 mii în varianta B între 1990 ºi 1995,
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204 mii în varianta A ºi 214 mii în varianta B între 1996 ºi 2000 ºi 205 mii în
ambele variante între 2001-2005.
În varianta C, datoritã sporirii constante a numãrului de studenþi
creºterea ofertei de forþã de muncã ar fi de 553 mii persoane din care 232
mii între 1990 ºi 1995, 136 mii între 1996-2000 ºi de 185 mii între 2001 ºi
2005.
Efectul de diminuare cantitativã a ofertei de forþã de muncã este
aºadar doar unul temporar, întinzându-se numai pe intervalul de timp în
care are loc creºterea cifrei de ºcolarizare sau prelungirea duratei studiilor
oscilaþiile posibile ale evoluþiei resurselor de muncã disponibile în perioada
1991-1993, datorate în special modificãrii duratei studiilor în unele tipuri de
licee, sunt elocvente în acest sens: unui spor însemnat în 1991 al resurselor
de muncã disponibile îi va corespunde în 1992 o scãdere sensibilã ca
urmare a ºcolarizãrii în 1993 se va realiza din nou un spor însemnat (peste
100 mii persoane), pentru ca începând din 1994 între sporul populaþiei în
vârstã de muncã ºi cel al resurselor de muncã disponibile sã existe o
anumitã corelaþie.
Modificãrile din sistemul de învãþãmânt vor face ce în 1991 mai ales
piaþa muncii sã fie supusã unei puternice presiuni, o anumitã detensionare
putând sã înceapã din 1992.
3.1.3. În urmãtorii 15 ani, dar cu deosebire în perioada 1991-1995
care cumuleazã multe din procesele ºi efectele perioadei de tranziþie la
economia de piaþã, ale restructurãrii ºi retehnologizãrii, inclusiv ale erorilor
care se fac, presiunea ofertei asupra cererii de forþã de muncã pe piaþa
muncii este “comandatã” de factori economici ºi sociali ºi mai puþin de cei
demografici. În timp ce – potrivit estimãrilor noastre – influenþa factorilor
demografici asupra ofertei de forþã de muncã se menþine în limitele, s-ar
putea spune, rezonabile ale capacitãþii de absorbþie a economiei,
disponibilizãrile de forþã de muncã, cu deosebire a unor categorii deosebit
de vulnerabile, ca urmare a factorilor amintiþi – în condiþii de comprimare a
ofertei – agraveazã criza ocupãrii. Aceasta cu atât mai mult cu cât multe din
mecanismele puse în acþiune pentru reglarea cererii ºi ofertei de forþã de
muncã sunt departe de a avea efectele scontate (pensionarea anticipatã,
reducerea duratei muncii º.a.), iar altele nu pot avea în planul ocupãrii
caracterul miraculos care li se atribuie în lipsa ansamblului de condiþii
necesare (sectorul de servicii, reconversiunea profesionalã ºi recalificarea
etc.).
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Potrivit unor proiecþii – destul de grosiere, datã fiind lipsa informaþiilor
statistice – oferta de forþã de muncã în urmãtorii ani s-ar putea majora pe
seama urmãtorilor factori: crearea societãþilor comerciale ºi trecerea
activitãþilor pe principiile eficienþei ºi rentabilitãþii, chiar în condiþiile sporirii
producþiei cu 3-4%, ar putea duce la eliberarea din industrie ºi construcþii la
aproximativ 700-750 mii persoane; lipsa de resurse de materii prime ºi
restrângerea activitãþii în acele ramuri dependente de importul de materii
prime ar putea, la rândul ei, genera o sporire a ofertei de forþã de muncã în
jur de 200 mii persoane; efectul retehnologizãrii ar putea afecta aproximativ
300 mii persoane în momentul sãu de vârf; în fine, creºterea costului vieþii,
în principal determinatã de liberalizarea preþurilor, are efect ºi asupra
creºterii ofertei de forþã de muncã. Menþinerea nivelului de trai al familiei
impune ca o persoanã în plus sã lucreze. Acestea sunt numai câteva surse
probabile ºi posibile de tensionare a ofertei de forþã de muncã. Evident, cã
efectele acestora sunt dispersate în timp, momentul critic fiind diferit pentru
fiecare dintre ele.
Oricum, prin prisma acestor evaluãri, rezultã cã efectul global al
restructurãrii activitãþii economice al tranziþiei la economia de piaþã ar putea
fi de 1.100-1.200 mii persoane care vor solicita noi locuri de muncã.
Problema care se pune cu deosebitã acuitate în aceste condiþii este cea a
capacitãþii de absorbþie a ofertei de forþã de muncã de cãtre economie, a
cererii de forþã de muncã ºi, nu în ultimul rând, a mecanismelor de
concertare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã.
4. România, în perioada de tranziþie, este confruntatã cu o puternicã
crizã globalã ºi structuralã a cererii de forþã de muncã1.
4.1. În ceea ce priveºte stadiul actual al cererii macroeconomice
efective, la 1 ianuarie 1990 numãrul total al populaþiei ocupate în România a
fost de 10,9 mil. persoane. Acest volum al ocupãrii corespunde unui raport
de cca 47 de persoane ocupate la 100 de locuitori ai þãrii noastre.
4.1.1. În perioada 1980-1990, populaþia ocupatã a sporit cu cca 600
mii persoane, respectiv cu 5,8%. Comparativ cu o serie de þãri dezvoltate,
în ultimul deceniu, modificarea volumului ocupãrii resurselor umane
1

Cererea de forþã de muncã poate fi determinatã fie din punctul de vedere al persoanelor care solicitã un loc de muncã remunerat, fie ca cerere a sistemului productiv
micro, mezo ºi macroeconomic. Acesta din urmã este punctul de vedere adoptat de
noi. Cererea de forþã de muncã este însã foarte segmentatã, ea poate fi abordatã ca:
cerere economicã; cerere tehnologicã; cerere de protecþie socialã ºi respectiv cerere
de înlocuire progresivã sau (ºi) regresivã, cerere potenþialã ºi respectiv efectivã etc.
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plaseazã România pe coordonatele manifestãrii unei cereri de forþã de
muncã relativ moderatã aceasta încadrându-se în vecinãtatea evoluþiilor din
RFG (4%), Suedia (3,9%) ºi Italia (3,1%)1.
Sub aspectul ratei de ocupare este de evidenþiat în primul rând cã, în
anul 1988, cu o mãrime de 46,9% România se situa sensibil peste nivelul
unor þãri ca Spania (32%), Italia (37,7%) sau Franþa (38,8%). În al doilea
rând, în perioada 1980-1988 acest indicator are o uºoarã tendinþã de
scãdere în România spre deosebire de cea din majoritatea þãrilor dezvoltate
(anexa nr. 4).
În aceste circumstanþe, se detaºeazã cu claritate o stare criticã a
cererii macroagregate de forþã de muncã, o insuficienþã evidenþã a acesteia.
Ea rezultã, printre altele, din prezenþa pe piaþa forþei de muncã a unor mari
contingente de absolvenþi ai învãþãmântului general ºi a celui
postobligatoriu.
4.1.2. Abordatã la nivelul marilor sectoare ale economiei (primar,
secundar ºi terþiar, cererea efectivã de forþã de muncã contureazã în
România imaginea unui triunghi isoscel. La bazã se situeazã industria ºi
construcþiile (sectorul secundar), iar laturile egale sunt reprezentate de
agriculturã (sectorul primar) ºi servicii (sectorul terþiar). Aceastã configuraþie
a ocupãrii sectoriale a forþei de muncã ne determinã sã vedem, pentru þara
noastrã o traiectorie a sistemului economic sub forma unei linii frânte, iar în
þãrile dezvoltate ea ne apare ca o dreaptã ascendentã, cu o pantã tot mai
accentuatã. Explicaþia rezidã în cererea progresivã ºi preponderentã de
forþã de muncã în sectorul servicii în (anexa nr. 5).
În ultimul deceniu, intensitatea modificãrilor structurale ale cererii pe
cele trei sectoare mari ale ocupãrii a fost aproape de limita minimã, ceea ce
este îngrijorãtor dacã nu vom intra cât mai rapid pe coordonatele
“modelului” îngustãrii cererii în sectorul primar ºi cu deosebire în industrie ºi
construcþii, astfel încât serviciile sã devinã principalul creator, campionul
crearea de noi locuri de muncã, atunci vom fi sortiþi la înapoiere economicã,
cu toate consecinþele ce decurg de aici asupra generaþiilor prezente ºi
viitoare ale naþiunii române.
4.1.3. Actuala structurã de ramurã a cererii efective se caracterizeazã
prin mari anomalii ºi o anchilozare aproape totalã. Aici avem în vedere un
dublu aspect: pe de o parte, insuficienþa ºi orientarea defectuoasã a investi1

În acest context internaþional, se detaºeazã net SUA ºi Canada þãri în care cererea
macroeconomicã efectivã de forþã de muncã a înregistrat, între anii 1980-1990, sporiri
considerabile, respectiv cu 15,8% ºi 14,3% (anexa nr. 3).
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þiilor pe domenii de activitate, iar pe de altã parte, utilizarea unor tehnici ºi
tehnologii mari consumatoare de forþã de muncã. Rezultã o neconcordanþã
acutã între cererea economicã ºi cea tehnologicã de forþã de muncã.
În industrie, ca urmare a forþãrii industrializãrii, cererea efectivã este
supradimensionatã în raport cu activitãþile specifice serviciilor.
În agriculturã, s-a atins deja o situaþie limitã, forþa de muncã fiind
puternic îmbãtrânitã ºi feminizatã. Aceastã ramurã a încetat sã mai
constituie, practic, un rezervor adecvat de virtuali lucrãtori pentru activitãþi
non agricole. Dacã în agriculturã am fi menþinut egalã proporþia eliberãrii de
forþã de muncã în deceniul 1981-1990 cu cea din perioada 1971-1981 ºi ar
fi fost stimulatã cererea pentru alte activitãþi, astãzi ne-am fi situat în acelaºi
rând cu Franþa sau cu Austria, din punct de vedere al distribuþiei cererii de
forþã de muncã pe ramuri principale ale economiei (anexa nr. 6).
În construcþii, cererea efectivã este comparabilã cu cea din þãrile
dezvoltate (7% din totalul populaþiei ocupate în România în anul 1990,
comparativ cu anul 1988, 7% în Suedia ºi Franþa, 6,5% în Belgia, 6,3% în
SUA, 6,1% în Elveþia).
Pe fondul unor ponderi mici ale populaþiei ocupate în telecomunicaþii
(0,7%), cercetarea ºtiinþificã (1,3%), ocrotirea sãnãtãþii, asistenþã socialã ºi
culturã fizicã (2,7%), precum ºi în învãþãmânt, culturã, artã (3,4%) – ceea ce
ne pune în situaþia de a fi cu cca 15-20 de ani în urma þãrilor dezvoltate –
apreciem cã nu existã altã alternativã decât cea a sporirii cererii de forþã de
muncã pentru aceste activitãþi.
Aºadar, în condiþiile concrete ale României din punctul de vedere al
cererii efective de forþã de muncã singura soluþie viabilã pentru reglarea
cererii de lucrãtori necesari sistemului economic constã în provocarea unui
declin al ocupãrii permanente în industrie ºi sporirea acesteia în servicii.
Aceasta însã, prioritar pe baza investiþiilor în tehnica ºi tehnologia care
antreneazã consumuri minime de forþã de muncã în industrie.
4.1.4. În anul 1990, au fost o serie de factori care au tensionat acut nu
numai capacitatea de absorbþie a forþei de muncã aflatã în cãutare de lucru,
ci ºi potenþialul de retenþie a salariaþilor în spaþiul economic intern.
Cererea de forþã de muncã pare a fi ameninþatã din toate pãrþile;
aceastã problemã reprezintã, în opinia noastrã, un veritabil nod gordian al
trecerii României spre mecanismele specifice pieþei.
Ca urmare a reducerii bruºte a duratei sãptãmânii de lucru, la
începutul anului 1990 oferta naþionalã de bunuri materiale ºi de servicii a
devenit foarte vulnerabilã evoluând în scãdere.
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Din nefericire, tocmai în aceste condiþii de invidiat gradul de utilizare a
timpului de lucru maxim disponibil a înregistrat scãderi alarmante (anexa
nr. 7).
Efecte economice nefavorabile asupra cererii de forþã de muncã au
rezultat ºi din tendinþa de relaxare a normelor de muncã. Pe de o parte, ea
a fost generatã de sporirea efectivelor de angajaþi în special în industrie, din
raþiuni care vizau ocuparea forþei de muncã devenite disponibile. Pe de altã
parte, se poate constata un comportament cvasigeneral de solidaritate a
lucrãtorilor îndreptat spre obþinerea unor câºtiguri facile care nu sunt în
concordanþã cu rezultatele muncii.
La caracteristicile ºi tendinþele menþionate anterior se adaugã însã ºi
altele cum sunt: inerþia la schimbare, lipsa de motivaþie a muncii ºi, nu în
ultimul rând, anumite tergiversãri decizionale la diferitele niveluri de
organizare ºi conducere a economiei. Un factor agravant al comprimãrii
cererii de forþã de muncã îl constituie ºi adevãratul haos din aprovizionarea
tehnico-materialã.
4.1.5. În raport cu criteriile eficienþei economice, din perspectiva
utilizãrii în producþie a resurselor de care poate dispune în prezent
România, efectivul de forþã de muncã se caracterizeazã prin
supradimensionare. Conform determinãrilor noastre, acest fenomen se
referã la un numãr aproximativ de 1-1,5 mil. de persoane.
Faptul cã în practicã s-a apelat la forma de “elasticizare” a cererii prin
trimiterea acasã a lucrãtorilor ºi plata a 50% din salariile tarifare de
încadrare, constituie o mãsurã ce reflectã starea dramaticã existentã pe
piaþa forþei de muncã. Un calcul teoretic simplu aratã cã pe o perioadã de
numai 15 zile salariile ce ar fi plãtite întregului efectiv de angajaþi inclus în
sfera cererii supradimensionate se pot ridica la 0,8 -1,2 mld. lei, ºi la 1,6-2,4
mld. lei pentru o perioadã de o lunã. O astfel de îngustare a cererii este cât
se poate de nocivã sub aspect economic ºi social deoarece, pe de-o parte,
absenþa sau insuficienþa unor fonduri de protecþie socialã încarcã sensibil
costul salarial, iar pe de altã parte salariile plãtite nu au acoperire în
produse ºi servicii care trebuie sã fie purtãtorii materiali, în fiecare unitate
economicã a acestor salarii. Cu alte cuvinte, ne situãm în miezul unui clar
mecanism inflaþionist.
4.2. Pentru o prognozã agregatã a cererii de forþã de muncã la scara
economiei naþionale sunt necesare date ºi informaþii precise pentru fiecare
segment parþial al cererii, în corelaþie cu prognoza cererii de produse ºi
servicii precum ºi cu cea de tehnologie.
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Deoarece sistemul nostru economic se aflã încã la debutul
transformãrii fundamentale a structurii sale, în primul rând în sensul
dezetatizãrii, privatizãrii ºi retehnologizãrii, perspectiva în domeniul cererii
de forþã de muncã este dificil de evaluat.
Orice tentativã de prognozare a cererii de forþã de muncã porneºte în
mod necesar de la trei factori majoritari: a) ieºirile de forþã de muncã din
activitate datorate fie pensionãrilor, fie altor cauze care conduc la pãrãsirea
temporarã sau definitivã a spaþiului economic inclusiv prin emigrare b)
volumul ºi structura investiþiilor, atât în profil de ramurã ºi în profil teritorial,
cât ºi în ceea ce priveºte destinaþia acestora pentru crearea de noi locuri de
muncã, pentru modernizarea locurilor de muncã existente sau chiar pentru
desfiinþarea altora c) modificãrile subiective sau (ºi) subiective la nivelul
diferitelor meserii ºi profesii, fie în ceea ce priveºte cerinþele de calificare ºi
competenþã, fie în sensul atractivitãþii acestora (condiþii de lucru, nivel de
salarizare ºi câºtig etc.).
4.2.1. În ce priveºte ieºirea din viaþa activã, estimarea la nivel
macroeconomic a cererii de simplã înlocuire a forþei de muncã care se va
pensiona), este de aproximativ 380-400 de mii de persoane, pentru anul
1990; în orizontul de timp 1991-1995 ºi 1996-2000 este foarte probabil ca
mãrimile cererii de compensare a celor care ies din activitate sã fie de 2,22,4 mil. persoane, respectiv 2-2,1 mil. persoane în contextul menþinerii
pensionãrii anticipate, aceasta ar putea sã fie de 2,5 -2,7 mil. persoane ºi
respectiv de 2,3-2,4 mil. persoane.
În acest context prezintã interes, în condiþiile unui grad de precizie
suficient de mare ºi prognoza pensionãrilor actualilor cooperatori din
agriculturã; 310-315 mii persoane, între anii 1991-1995 ºi 620-650 mii pe
întregul interval de timp 1991-2000. Pe ansamblul ramurii agriculturii, ieºirile
din activitate prin pensionare se vor situa foarte probabil la 420-450 mii
persoane, în perioada 1991-1995, ºi la 950-1.000 mii persoane între anii
1991-2000. Astfel, la orizontul anului 2000 populaþia ocupatã în agricultura
româniei se va putea situa între 14-16% din numãrul total al persoanelor
ocupate în întreaga economie naþionalã. Aceste estimãri permit o bunã
evaluare a cererii de înlocuire a forþei de muncã.
4.2.2. În legãturã cu impactul factorului investiþional ºi cu modificãrile
la nivel de meserii ºi profesii, perspectivele cererii de forþã de muncã sunt,
deocamdatã, greu de întrevãzut.
În lumina evoluþiilor de pânã acum ºi chiar a unor mãsuri
guvernamentale în condiþiile în care existã o realã ºi puternicã “foame de

111
investiþii”, în care dezetatizarea, privatizarea sunt lente ºi în domenii
colaterale, se pare cã, faþã de cererea de forþã de muncã nu existã decât o
singurã alternativã – aceea de restrângere. ªi aceasta în condiþiile în care
existã pe piaþa muncii o puternicã presiune a ofertei de forþã de muncã. În
consecinþã, existã toate condiþiile pentru ca ºomajul de recesiune, cel
conjunctural ºi cel structural sã se intersecteze, sã coexiste, ceea ce va
agrava ºi problemele sociale ºi amplifica costul protecþiei sociale.
De aici, necesitatea imperioasã a elaborãrii unei strategii realiste ºi
viabile de acumulare ºi investiþii a ameliorãrii rapide ºi intense a ritmului
investiþional. Deblocarea diferitelor surse de finanþare, atât interne, cât ºi
internaþionale devine prioritarã devine prioritarã. Dacã bugetul “moare” al
þãrii noastre nu-ºi va gãsi surse suficiente de alimentare, atunci starea
criticã a cererii de forþã de muncã nu va avea ºanse reale de a se relansa.
De aceea, între altele, susþinem ºi impunerea corectã ºi stimulativã a
importantelor cifre de afaceri realizate în comerþul privatizat (“bouticuri”, alte
magazine care vând în valutã etc.), care depãºesc actualmente sensibil
suma de 10-15 mil. dolari în fiecare lunã.
4.3. Caracteristicile ºi tendinþele cererii de forþã de muncã, aºa cum
reiese din examinarea marilor agregate ale populaþiei ocupate, converg spre
concluzia esenþialã cã România se aflã în prezent într-o situaþie de crizã
globalã ºi structuralã a ocupãrii forþei de muncã rezultatã din presiunea unei
oferte de forþã de muncã în creºtere asupra unei cereri tot mai comprimate.
Modificãrile pozitive pe care le aºteptãm ºi le dorim solicitã timp,
eforturi uriaºe ºi nu în ultimul rând, informaþii precise cu privire la starea
economiei, inclusiv a resurselor de muncã.
Este iluzoriu sã ne închipuim cã s-ar putea interveni cu bisturiul pe
piaþa muncii pentru a “îndrepta” funcþionarea fie numai a unui singur
element constitutiv al acesteia, fie a ansamblului pieþei fãrã a lua în calcul
puternicele intercondiþionãri cu întreg organismul economiei naþionale.
Soluþia de ansamblu constã în promovarea ºi exercitarea unei politici
active de stimulare a cererii de forþã de muncã, simultan pe douã cãi
fundamentale: amplificarea capacitãþii de absorbþie a noii lucrãtori;
revigorarea capacitãþii de retenþie a populaþiei ocupate.
În acest proces complex, dinamic ºi sensibil nu trebuie pierdutã din
vedere triada resurse-tehnologii-produse ºi servicii, în care se aflã rãdãcinile
ameliorãrii situaþiei de pe piaþa forþei de muncã, concertarea mecanismelor
de reglare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã, implicarea în forme
corespunzãtoare a tuturor agenþilor economici.
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Între modalitãþile de echilibrare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã
un loc major este ocupat de: deschiderea unor ample lucrãri în domeniul
construcþiilor publice; dezvoltarea rapidã a serviciilor; atragerea de capital
strãin în primul rând prin investiþii directe; participarea forþei de muncã
indigene la exploatãri de resurse ºi realizãri de diferite obiective în
strãinãtate; sporirea proporþiei privatizãrii, dezetatizarea producþiei, având în
vedere cã un loc de muncã creat în acest sector poate fi pus în relaþie de
dependenþã cu existenþa a 3-5 locuri de muncã situate în afara proprietãþii
private; utilizarea prioritar în industrie a noi tehnologii care sã aibã un
caracter economisitor de forþã de muncã, în sensul reducerii numãrului de
persoane ocupate în aceastã ramurã; combaterea dezordinii din
aprovizionarea tehnico-materialã; punerea de acord a normelor de muncã
cu cerinþele eficienþei economice, cu ritmul ºi intensitatea normalã de lucru;
sporirea veniturilor populaþiei, factor de care depinde, între altele, însãºi
terþializarea economiei ºi astfel stimularea ocupãrii forþei de muncã în
special feminine în sectorul serviciilor, extinderea muncii cu timp parþial, în
genere flexibilizarea pieþei muncii.
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Anexa nr. 1
Influenþa gradului de cuprindere a tineretului în învãþãmânt
asupra ofertei de forþã de muncã în perioada 1990-2005
Anul

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Resursele de muncã disponibile în perioada 1990-2005
Populaþia Populaþia
Populaþie în
Resurse de muncã Creºteri anuale
în vârstã inactivã
pregãtire
disponibile
ale resurselor
de muncã temporar
disponibile
A
B
C
A
B
C
A
B
C
13.004
900
829 829 829 11.275 11.275 11.275
13.081
900
864 864 864 11.321 11.321 11.321 46 46 46
13.154
900
843 860 862 11.411 11.394 11.392 90 73 71
13.212
900
995 1.016 1.022 11.317 11.296 11.290 -94 -98 -102
13.289
900
968 986 998 11.421 11.403 11.391 104 107 101
13.358
900
976 991 1.012 11.482 11.467 11.446 61 64 55
13.426
900
976 986 1.019 11.550 11.540 11.507 68 73 61
13.489
900
976 976 1.021 11.613 11.613 11.568 63 73 61
13.539
900
961 961 1.016 11.678 11.678 11.621 65 65 53
13.565
900
950 950 1.019 11.736 11.736 11.646 58 58 25
13.559
900
964 964 1.044 11.716 11.716 11.615 -20 -20 -31
13.601
900
968 968 1.058 11.754 11.754 11.643 38 38 28
13.643
900
976 976 1.072 11.789 11.789 11.671 35 35 28
13.708
900
979 979 1.083 11.850 11.850 11.725 61 61 54
13.771
900
978 978 1.086 11.914 11.914 11.785 64 64 60
13.791
900
970 970 1.080 11.942 11.942 11.811 28 28 26
13.808
900
970 970 1.080 11.959 11.959 11.828 17 17 17

A = se pãstreazã numãrul de locuri din 1990/1991.
B = se cuprind în sistemul de învãþãmânt toþi copiii pânã la 16-17 ani, numãrul de locuri.
C = locurile din învãþãmântul superior cresc în progresie aritmeticã.
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Anexa nr. 2
Evoluþia populaþiei în vârstã de muncã în România,
în perioada 1990-2005 (sfârºitul anului)
Anul Intrãri
(16
ani)
1990 398
1991 393
1992 395
1993 401
1994 395
1995 389
1996 379
1997 362
1998 329
1999 307
2000 335
2001 344
2002 360
2003 366
2004 363
2005 347

Ieºiri
Spor faþã de Total populaþie
Bãrbaþi Femei Decese anul precedent în vârstã de
(60 ani) (55 ani)
muncã
130
141
46
81
13.085
126
152
46
69
13.154
140
151
46
58
13.212
129
149
46
77
13.289
132
147
47
69
13.358
135
139
47
68
13.426
144
125
47
63
13.489
143
122
47
50
13.539
141
115
47
26
13.565
138
127
48
-6
13.559
133
112
48
42
13.601
122
132
48
42
13.643
117
130
48
65
13.708
112
143
48
63
13.771
125
170
48
20
13.791
110
172
48
17
13.808

Notã: Pentru determinarea mãrimii generaþiilor de pânã la 16 ani s-au utilizat
probabilitãþile de supravieþuire calculate pentru anii 1987-1989; s-a considerat o
ratã de 3,5% a mortalitãþii în cadrul populaþiei cercetate, care reflectã media
acestui fenomen în perioada 1979-1989.
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Anexa nr. 3
Numãrul ºi dinamica populaþiei ocupate în România
ºi în alte þãri, în perioada 1980-1990
Þara
România
Canada
SUA
Japonia
Austria
Belgia
Franþa
R.F. Germania
Italia
Portugalia
Spania
Suedia
Elveþia
Regatul Unit

Numãrul populaþiei ocupate (mil. persoane) Dinamica (%)
1980
1990x)
1990/1980
10.350
10.948
105,8
10.708
12.245
114,3
99.303
114.968
115,8
55.360
60.110
108,5
3.070
3.311
107,8
3.657
3.610
98,7
21.334
21.179
99,3
25.797
26.825
104,0
20.313
20.937
103,1
3.940
4.280
108,6
11.495
11.780
102,5
4.232
4.399
103,9
3.170
3.481
109,8
25.004
25.555
102,2

Sursa: a) Balanþa resurselor de muncã la 1 ianuarie 1990, Comisia Naþionalã pentru
Statisticã; b) Labour Force Statistics, 1968-1988, OCDE, Paris, 1990.

x)

Cu excepþia României, datele se referã la anul 1988.
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Anexa nr. 4
Rata de ocupare a populaþiei în România ºi în alte þãri în anul 1988
ºi modificarea acesteia în perioada 1980-1988
Þara

România
Canada
SUA
Japonia
Austria
Belgia
Franþa
R.F. Germania
Italia
Portugalia
Spania
Suedia
Elveþia
Regatul Unit
Sursa: Idem anexa nr. 3.

Ponderea populaþiei
ocupate în populaþia totalã
1988
46,9
47,5
47,5
49,0
43,6
36,6
38,8
44,5
37,7
44,5
32,8
52,1
52,2
45,2

Modificãri
relative (%)
1980-1988
-0,1
+2,7
+3,0
+1,6
+3,0
-0,5
-1,8
+1,8
+0,3
+1,4
+1,0
+1,1
+2,6
+0,2
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Anexa nr. 5
Structura sectorialã a populaþiei ocupate în România
ºi în alte þãri, în anii 1980 ºi 1988
Þara

România
Canada
SUA
Japonia
Austria
Belgia
Franþa
R.F. Germania
Italia
Portugalia
Spania
Suedia
Elveþia
Regatul Unit
x)

1980
I (agriculturã) II (industrie
ºi constr.)
29,8
43,8
5,4
28,5
3,5
30,5
10,4
35,3
10,5
40,3
3,2
34,7
8,7
35,9
5,6
44,0
14,3
37,9
27,3
36,6
19,2
36,2
5,6
32,2
6,9
39,6
2,6
37,6

Datele se referã la anul 1990.

Sursa: Idem anexa nr. 3.

III (alte
ramuri)
26,4
66,0
66,0
54,3
49,2
62,1
55,4
50,4
47,8
36,1
44,6
62,2
53,5
59,8

I
27,9x)
4,5
2,9
7,9
8,1
2,8
6,8
4,0
9,8
20,7
14,4
3,8
5,7
2,3

- în % 1988
II
III
45,1x)
25,6
26,9
34,1
37,4
28,3
30,3
39,8
32,4
35,1
32,5
29,5
35,0
29,7

27,0x)
69,9
70,2
58,0
54,5
68,9
62,9
56,2
57,7
44,1
53,1
66,7
59,3
68,0
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Anexa nr. 6
Ponderea ramurilor în populaþia ocupatã pe ansamblul
economiei în anul 1990 (la 1 ianuarie) ºi modificãrile acesteia
în perioadele 1971-1981, 1981-1990 ºi 1971-1990
-%1990

Total economie, din care:
- industrie
- construcþii
- agriculturã
- silviculturã
- transporturi
- telecomunicaþii
- circulaþia mãrfurilor
- gospodãrie comunalã, de locuinþe ºi alte
prestãri de servicii
- învãþãmânt, culturã, artã.
- cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã
- ocrotirea sãnãtãþii, asistenþã socialã ºi culturã
fizicã
- administraþie
- celelalte ramuri

100,0
38,1
7,0
27,5
0,4
6,2
0,7
5,9

Modificãri
1971- 1981- 19711981 1990 1990
x
x
x
+12,5 + 2,6 + 15,1
+ 0,5
- 1,3
- 0,8
-19,7
- 1,9 -21,6
+0,2
0,0 + 0,2
+2,5 + 0,1 + 2,6
+0,2
- 0,1 + 0,1
+1,7
- 0,1 + 1,6

4,9
3,4
1,3

+0,7
+0,5
+0,4

+ 1,1
- 0,8
- 0,6

+ 1,8
-0,3
+ 0,8

2,7
0,5
1,4

+0,4
-0,1
+ 0,2

- 0,0
- 0,1
+ 1,1

+ 0,4
- 0,2
+ 0,3

Sursa: Balanþa resurselor de muncã la 1 ianuarie 1990, Comisia Naþionalã pentru
Statisticã, p. 4 ºi 5.
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Anexa nr. 7
Ponderea timpului neutilizat în fondul de timp maxim
disponibil în unele ramuri ºi subramuri ale economiei,
în anii 1988 ºi 1990 (trimestrul I)
-%Industrie republicanã – total, din care:
- energie electricã
- mine
- petrol
- metalurgie
- construcþii de maºini
- electronicã ºi electrotehnicã
- chimie ºi petrochimie
- construcþii
- industrializarea lemnului
- industrie uºoarã

1988
6,9
3,7
6,8
4,5
5,0
5,9
6,8
6,9
5,7
5,9
10,1

1990
9,8
4,3
7,6
5,3
7,2
9,1
9,9
7,7
10,3
8,9
14,0

Sursa: Utilizarea timpului de lucru ºi miºcarea muncitorilor din industria republicanã,
construcþii-montaj ºi transporturi, Comisia Naþionalã pentru Statisticã, 1988, ºi
trim. I 1990.

ECHILIBRUL CERERII ªI OFERTEI
DE FORÞÃ DE MUNCÃ
dr. Constantin CIUTACU,
Valentina VASILE
Echilibrul ocupãrii forþei de muncã reprezintã o stare a unui segment
sau subsistem esenþial al echilibrului economic general. Realizarea ºi
menþinerea echilibrului în ocuparea în ocuparea forþei de muncã sunt
dependente de un numãr foarte mare de factori aflaþi într-o dinamicã ce le
imprimã, cel mai adesea, sensuri divergente de evoluþie. Fiecare din factorii
ºi condiþiile echilibrului constituie adevãrate procese, sisteme ºi forþe de
interacþiune ale cãror efecte secundare sunt greu de prevãzut ºi considerat
ca atare.
1. Echilibrul pe piaþa muncii, ca ºi ocuparea deplinã a forþei de muncã
sunt concomitent procese de facturã economicã, sociale demograficã,
tehnico-tehnologicã, cultural-formativã, biologicã etc.
1.1. Conceptele de “ocupare deplinã” ºi de “echilibru al ocupãrii”,
precum ºi teoriile care le însoþesc, s-au utilizat o vreme îndelungatã atât în
est cât ºi în vest de pe anumite poziþii, inclusiv ideologice. Medierea relaþiei
cerere-ofertã, care în cazul forþei de muncã se reduce cel mai adesea la
salariu, ca instrument de echilibru, folosind metode de reglare specifice
exclusiv pieþei ori exclusiv planului-apare în final pentru ambele alternative
ca imperfectã deoarece: a) dacã s-ar urmãri realizarea dezideratului social,
macroeconomic, de “ocupare deplinã” ar fi necesar un hazard extraordinar
pentru a se asigura o coincidenþã perfectã între “masa de muncã” –
potenþialã ºi efectivã –, disponibilul de bunuri ºi suma globalã a veniturilor ºi
b) “ocuparea de echilibru” ar presupune menþinerea unui “stoc” de forþã de
muncã (ºomaj) suficient de elastic care sã fie capabil sã asigure ajustarea
“soldului” de locuri de muncã atomizat fracþionat pe meserii, profesii, genuri
de muncã, firme etc. În fapt, este evident cã orice economie modernã îºi
rezolvã problema echilibrului economic prin acþiuni ce se coreleazã
concomitent atât la nivel de firmã, cât ºi la nivel global. În aceste condiþii,
piaþa ºi planul apar ca douã sisteme complementare de reglare a cererii ºi
ofertei: “logica economicã a planificãrii este ºi ar trebui sã fie piaþa iar logica
economicã a pieþei se cere sã fie planul” (François Perroux) .
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1.2. În prima sau ultima instanþã, reforma sistemului economic
anterior ºi în bunã mãsurã încã actual din România este în mod considerabil
dependentã de comportamentul resurselor umane care nu pot trece rapid
dintr-o stare în alta, dintr-o economie centralizatã, administratã dupã
metode de comandã, în care necunoscutele ºi riscurile pe termen scurt,
pentru individ, erau, ca ºi veniturile, minime – la o economie bazatã în
esenþã pe libera iniþiativã, competenþã ºi concurenþã, imediat eficientã ºi
profitabilã atât pentru fiecare individ, cât ºi pentru colectivitatea presupus
beneficiarã. Fenomenele – iniþial timide – de respingere, se pot transforma
în manifestãri stabile ºi por crea reacþii ºi efecte imprevizibile. În condiþiile
menþionate, orice renunþare bruscã ºi totalã la coordonarea prin planuri ºi
strategii realiste a unor procese economice cu profunde implicaþii sociale
este la fel de riscantã ca ºi liberalizarea preþurilor ºi a modului de
desfãºurare a muncii fãrã pregãtirea necesarã; într-o economie în care
cererea este enormã în raport cu oferta la marea masã a bunurilor de
consum, dacã cele douã tendinþe amintite acþioneazã concomitent, conduc
la un haos economic ºi social fãrã egal în perioada modernã a istoriei
naþionale, cu consecinþe majore, în mãsurã a afecta ºi amputa serios viitorul
economic al þãrii.
1.3. În situaþia de crizã structuralã profundã a economiei româneºti,
intervenþia de la nivel “macro”, guvernarea strictã a ofertei în raport cu
nevoile stringente, statuarea unei veritabile ocupãri depline sau a celei de
“echilibru” – în sensul asigurãrii locurilor de muncã în condiþiile folosirii
integrale a timpului de lucru plãtit în scopuri productive la nivelul de
productivitate determinat de tehnicã ºi de calificarea forþei de muncãconstituie o necesitate vitalã nicio economie sau o societate nu a putut ieºi
din crizã – care oricum nu a avut proporþiile complexitatea ºi formele de
manifestare din România – numai prin liberul arbitru al pieþei ºi al indivizilor.
În atari situaþii intervenþia guvernului a apãrut mai necesarã ºi mai beneficã
decât orice alt mecanism economic. Un asemenea imperativ este cu atât
mai necesar în condiþiile asanãrii unei structuri economice construite ºi
constituite dupã alte criterii, legi ºi mecanisme decât cele de piaþã.
Din punct de vedere strict economic, echilibrul cerere-ofertã este o
construcþie teoreticã: pe de o parte este exclus, iar pe de alta nu poate fi
neapãrat dezirabil; munca omeneascã dublatã de resursele materiale ºi
financiare, ca ºi de experienþa, îndemnarea ºi pregãtirea profesionalã a
întregii colectivitãþi naþionale nu corespund niciodatã cu nevoile, cu
miºcarea cererii consideratã în toatã complexitatea sa structuralã ºi
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structuratã. Dezechilibrele între nevoi ºi resurse dintre dorinþe ºi posibilitãþile
de îndeplinire-la un nivel ºi calitate a pregãtirii populaþiei ocupate la un grad
specific de disciplina muncii la un plafon al veniturilor determinat de evoluþii
economice ºi istorice tradiþionale, la un anumit stadiu de dezvoltare tehnicã,
tehnologicã ºi în raport de resursele naturale existente - sunt direct
determinate de volumul ºi structura muncii omeneºti depuse în diferite
scopuri ºi de randamentul (productivitatea) acesteia. În planul forþei de
muncã, echilibrul dintre ocuparea ºi folosirea eficientã a resurselor umane
este o tendinþã, un ideal economico-social al existenþei umane în
democraþie ºi bunãstare.
2. Situaþia economicã actualã din România cumuleazã distorsiuni ce
se transmit direct sau indirect în evoluþia cererii si ofertei de forþã de muncã.
Cele mai multe dintre acestea se manifestã concomitent, se amplificã ºi se
intersecteazã reciproc fãcând diagnosticarea ºi tratamentul economic foarte
dificile.
În sintezã, unele dintre aceste fenomene se pot enunþa astfel:
a) oferta de forþã de muncã în anul 1991 – potrivit unor evaluãri –
depãºeºte cererea cu valori care oscileazã între 120 mii persoane.
(cifrã prezentã în Raportul premierului guvernului din 18 oct. 1990)
ºi cca 700.000 pânã la un milion persoane ºi chiar mai mult – nivel
apreciat ca prag de vârf al ºomajului;
b) neacoperirea cererii prin ofertã la o mare parte din produse ºi
servicii aceastã situaþie ar solicita, printre altele, sporirea volumului
de muncã; statistic, la nivelul întregii naþiuni, însã în 1990, munca
depusã s-a diminuat cu cca o cincime: prin reducerea duratei
legale a timpului sãptãmânal de muncã, prin nefolosirea cronicã a
timpului zilnic de muncã, prin amplificarea fenomenelor de
indisciplinã, slãbirea calitãþii normelor etc.; din punct de vedere
economic-exprimate în produse fizice ºi în valori - rezultatele
producþiei interne corelate cu participarea la schimburile externe
au complicat ºi mai mult situaþia echilibrelor financiar-monetare ale
þãrii ºi au amplificat problematica pieþei muncii;
c) ca urmare a gravelor dezechilibre din economie, a incapacitãþii
reglãrii cererii ºi ofertei de bunuri ºi servicii prin metode
administrative dirijate centralizat, a nefuncþionãrii rapide ºi reale a
unor noi mecanisme ºi, mai mult, a accentuãrii unor dereglãri ºi
presiuni inflaþioniste generate inclusiv de inexistenþa pieþei muncii,
la nivelul anului 1990 la populaþie existã, dupã aprecieri oficiale o
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sumã de cca 350.400 miliarde lei, ceea ce în fapt exprimã un
consum amânat ºi mai puþin o capacitate investiþionalã a
populaþiei1, cu atât mai mult cu cât aceastã masã monetarã este
inegal repartizatã – fiind departe de a reprezenta o medie de cca
17.500 lei pe locuitor.
Redresarea oricãrei economii ºi cu atât mai mult cea a României
necesitã mari eforturi financiare, materiale ºi de muncã. În practica noastrã
din ultimii, ani, pe fondul demarãrii spre reformã, parcã paradoxal însã, se
manifestã o disponibilitate din ce în ce mai redusã de a munci, o restrângere a cererii de muncã din partea sistemului productiv ºi neproductiv - care
nu are încã orizont ºi strategie structuratã – ºi o creºtere a ofertei de forþã
de muncã. Aceastã situaþie reflectã – între altele – o anume intercondiþionare între piaþa capitalurilor, cea a bunurilor, financiar-monetarã ºi cea a
forþei de muncã; dintre acestea, piaþa muncii este mai impurã, conþine
“viruºi” de naturã noneconomicã pe care îi transmite altora, nu funcþioneazã
decât parþial pe baza unor mecanisme, pârghii ºi reguli economice.
3. Între cei doi termeni ai ecuaþiei generale ai echilibrului pieþei muncii,
factorii cererii joacã un rol hotãrâtor, primordial. Cererea de forþã de muncã2
1

Aceastã masã monetarã “în aºteptare” echivaleazã, de pildã, cu: volumul investiþiilor
efectuate anterior de cãtre stat pe cca doi ani; cu cca 60% din venitul naþional al anului
1989; depãºeºte cu cca 100 mld. lei volumul desfacerii de mãrfuri cu amãnuntul prin
comerþul de stat ºi cooperatist realizat în acelaºi an 1989; reprezintã echivalentul unor
salarii anuale pentru cca 10 milioane persoane care ar primi 3.300 lei în medie în
fiecare din cele 12 luni; cca 10-15% din valoarea fondurilor fixe ale economiei;
producþia agricolã globalã pe timp de cca un an ºi jumãtate etc. Dacã vom considera
cã din salariu cei ce muncesc ar acumula (evident în bani ºi acoperiþi în produse de
folosinþã relativ îndelungatã) cca 25%, pentru un fond anual de salarii de 300 mld. lei,
timpul necesar constituirii sumei de 400 miliarde lei ar fi de peste 5 ani. În fine aceastã
sumã, la o ratã de schimb de 100 lei dolarul ar reprezenta 4 miliarde de dolari ce apar
ca datorie internã ce s-ar putea transforma oricând – pentru echilibru – în datorie
externã pe care România nu a acceptat-o, luptând pentru a o asana ºi transferând-o
practic în interior mai concret, aceºti bani existenþi la populaþie semnificã o datorie a
statului echivalentã cu mai mult de un an de muncã ºi respectiv de consum.
2
Cererea de forþã de muncã, structura de producþie ºi de ocupare în România se impune
a fi judecate în contextul unor schimbãri totale, fundamentale, ce ar fi necesar sã se
concretizeze într-o nouã teorie ºi practicã economicã, specificã pentru condiþiile
României în optica noastrã nu existã încã o teorie ºi o practicã economicã universal
valabilã sau pe care autorii sã o fi elaborat cu gândul la România ºi pe baza cunoaºterii
profunde a situaþiei resurselor tehnicii ºi tehnologiei, nivelului cultural ºi de pregãtire a
populaþiei, ca ºi al tradiþiilor ºi mentalitãþilor specifice þãrii noastre.

124
a sistemului social-economic este dictatã de ansamblul factorilor ce
condiþioneazã creºterea economicã privitã în toatã complexitatea sa, în
toate dimensiunile ce o determinã – tehnice, economice, ecologice,
ºtiinþifice, conjuncturale, educaþional formative social-politice, instituþional
juridice ºi sociopsihologice, teritoriale, macro ºi microeconomice cererea de
forþã de muncã este o rezultantã a cererii actuale ºi viitoare de consum a
unei populaþii date; acþiunea factorilor ce intervin în instalarea stãrii de
echilibru este constrânsã ºi supusã unor variate restricþii economice,
tehnice, biologice ºi ecologice, care depind de o anumitã capacitate de
“susþinere”1, ca rezultat al relaþiei complexe dintre evoluþia demograficã la
un moment dat ºi pe termen relativ scurt ºi mediul înconjurãtor.
Implicarea cererii în ecuaþia echilibrului se realizeazã în principal prin
indicatorii-factori ce þin strict de subsistemele productive ºi neproductive ale
societãþii – evoluþia globalã a producþiei ºi productivitãþii muncii, între care
se intercaleazã investiþiile, sistemul de gestiune a resurselor umane salariile
ºi durata muncii etc. – ºi indirect, pe baza efectelor propagate prin
fenomene ce þin de complexitatea evoluþiei demografice ºi de eventualele
presiuni ale ofertei.
3.1. În ce priveºte producþia, sistemul economic românesc se
caracterizeazã prin elemente specifice în care se combinã efectele
existenþei ºi funcþionãrii timp de 45 de ani a unor structuri anchilozate cu
germenii noilor mecanisme de echilibru ºi creºterii economice. În viitor,
cererea de forþã de muncã se va manifesta în condiþiile unei restructurãri
profunde a ceea ce se produce ºi a modului în care se produce,
presupunând atât conservarea unor segmente ale producþiei, cât ºi o
variabilã mutaþie structuralã, tehnologicã ºi de produs a altora; mãsurile ºi
pârghiile de stimulare, echilibrare ºi consolidare a cererii de forþã de muncã
impun concomitent: susþinerea, dezvoltarea ºi menþinerea motivaþiei
economice de a munci în întreaga economie, potenþarea ºi modernizarea
capacitãþilor de producþie în sectoarele viabile, recalificarea, reciclarea ºi
substituþia forþei de muncã în alte segmente ºi domenii de activitate,
formarea noilor cohorte de forþã de muncã în concordanþã cu imperativele
transparente vizibile ºi previzibile ale noilor structuri ale cererii etc.
3.2. Volumul, structura ºi calitatea investiþiilor reaºeazã permanent
raportul dintre capital ºi muncã, potenþând valoarea factorului uman.
1

Conceptul de “capacitate de susþinere” se referã în acest caz, la interacþiunile dintre o
anumitã populaþie, economie (activitãþile sale) ºi mediul înconjurãtor.
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Investiþiile pot avea atât efecte de echilibru cât ºi de dezechilibru economic,
comportã atât creºterea cantitativã cât ºi pe cea calitativã directã ºi
propagatã a forþei de muncã, produc ºi schimbãri de structurã; marea lor
majoritate, cel puþin pentru perioada imediat urmãtoare, vor fi destinate
pentru reorganizarea ºi retehnologizarea-modernizarea unei pãrþi a
capitalului fix, ca ºi pentru noi capacitãþi corespunzãtoare schimbãrii opticii
privind satisfacerea cereri de bunuri.
Investiþiile odatã începute sunt ireversibile, fapt ce face ca – în cele
mai multe cazuri – renunþarea la continuarea lucrãrilor începute anterior
procesului revoluþionar sã fie nu numai imposibilã dar ºi neraþionalã:
procedând astfel, s-ar bloca pur ºi simplu o mare parte a cererii sistemului
economic, s-ar produce stagnãri în lanþ, care prin efecte propagate vor
afecta cererea de forþã de muncã. Din aceste motive, cât ºi din multe altele
alternativa esenþialã pentru etapa urmãtoare o reprezintã regândirea ºi
adaptarea deciziei iniþiale la noile coordonate ale retehnologizãrii ºi
restructurãrii economiei, stabilirea proporþiei reale ºi realiste a participãrii
capitalului strãin ºi a rolului acestuia partajarea cât mai raþionalã cu putinþã
a participãrii la investiþii ºi respectiv ocupare a sectorului public mixt ºi
privat; în scopul asigurãrii unei coerenþe ºi luciditãþi strategice pentru viitor,
inclusiv în politica de ocupare în condiþiile privatizãrii unei pãrþi a capitalului
sau social-cultural se produc modificãri în structurile de ocupare ce reclamã
noi proporþii economice în sfera eforturilor (financiare, materiale) ºi a
veniturilor; statul, patronii ºi salariaþii vor trebui sã conserve ºi sã dezvolte
capacitatea ºi calitatea ocupãrii ºi sã suporte proporþional costurile cele le
implicã aceasta. Investiþiile – interne ºi externe, publice sau private –
reprezintã, pentru economia româneascã, pârghia cea mai sigurã a
susþinerii creºterii economice prima ºi singura metodã ºi cale de profilaxie ºi
terapie, de asanare ºi reaºezare a unor structuri economice ºi de ocupare.
3.3. În determinarea cererii de forþã de muncã se impune luarea în
calcul ºi a influenþei acþiunii conjugate, în sensul de mecanism, a preþurilor,
salariilor, productivitãþii ºi duratei muncii. Efectul fiecãrei pârghii luate
separat, cât ºi cel de interacþiune asupra cererii de muncã se manifestã atât
pe planul nevoilor globale, cât ºi în structurarea acestora pe meserii, profesii
ramuri ºi teritoriu influenþele directe ale fiecãruia dintre factorii enumeraþi ca
ºi cele de conexiune directã ºi inversã sunt de cele mai multe ori greu de
cuantificat prin relaþii matematice, liniare, numerice sau cu atât mai mult,
copierea sau extinderea mecanicã a unor modele sau experienþe poate fi în
viitor serios nevalidatã de condiþiile noastre.
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Un fapt evident care nu poate fi scãpat din vedere este ºi acela cã în
aceastã perioadã de tranziþie nu putem vorbi încã de cunoaºterea – chiar
grosierã – a cererii de forþã de muncã pe care sã o comparãm cu oferta:
cele 10,9 mil. persoane ocupate existente în prezent corespund nevoilor
structurilor economice tehnice, tehnologice ºi de producþie anterioare.
Este clar cã orice stabilire a salariilor ºi a duratei muncii în condiþii
incerte privind munca efectivã ºi productivitatea realã nu numai cã va
conduce la erori transmise în inflaþie, dar, dezorganizeazã ºi mai mult o
piaþã a muncii extrem de imperfectã.
4. Incertitudinile privind evoluþia unor factori ai cererii precum ºi lipsa
unui sistem informaþional adecvat, simplu ºi flexibil, afecteazã implicit ºi
certitudinile asupra ofertei de forþã de muncã; de altfel, mulþi dintre factorii
cererii sunt ºi factori de sensibilizare a ofertei. Comparativ cu celãlalt factor
de echilibru, prezentat anterior, oferta de forþã de muncã are totuºi un grad
mai înalt de certitudine; factorii ce determinã oferta sunt în general rezultatul
unei politici anterioare în plan demografic, de pregãtire profesionalã ºi nu în
ultimul rând depind ºi de tradiþii, mentalitãþi, comportamente psihosociale
etc. Legate strict de ofertã apar în general fenomenele cantitative în ultimul
timp câºtigã tot mai mult teren ºi unele determinãri calitativ-structurale care
o influenþeazã ºi care prezintã interes pentru conturarea cererii. Un
asemenea fapt contribuie în plus la dificultatea individualizãrii influenþei
factorilor de echilibru, ca de altfel ºi la gruparea lor pe cei doi termeni ai
ecuaþiei, respectiv cererea ºi oferta de forþã de muncã. Echilibrul pieþei
muncii rãmâne o “fata morgana”, cu alte cuvinte convergenþa necesarã între
resursele de forþã de muncã formarea acestora, ocuparea ºi retragerea lor
din viaþa activã, este dificil de asigurat în fiecare moment.
5. Variatele neconcordanþe dintre oferta ºi cererea de forþã de muncã
provoacã ºi amplificã numeroase fenomene ºi procese cum ar fi: creºterea
sau scãderea concurenþei pe piaþa muncii sporirea sau diminuarea salariilor,
costuri mai mari sau mai mici pentru organizarea unor cursuri de reciclare ºi
reconversiune profesionalã; reorganizarea muncii în termen în întreprinderi
sau firme; creºterea sau descreºterea investiþiilor; deplasarea unor activitãþi
dintr-o zonã în alta; dezvoltarea unor noi forme de activitate; amenajarea de
noi orarii; nefolosirea unor capacitãþi de producþie utilizarea pripitã a unei
forþe de muncã slab calificate ºi neadaptate exigenþelor muncii ºi producþii;
exercitarea unor meserii de cãtre indivizi de altã formaþie de cât cea
necesarã; bulversarea sistemelor de valori ale societãþii creºterea salariilor
peste norma autorizatã de productivitate; sporirea peste “normal” a
ºomajului accentuarea fenomenelor emigraþioniste sau a imigrãrilor etc.
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Datoritã acestui complex de fenomene studierea cererii ºi ofertei de
forþã de muncã, a factorilor care le determinã ºi proiectarea unor direcþii, a
unui nivel ºi respectiv structuri a producþiei naþionale – pentru intervale de
timp scurte, medii sau lungi – necesitã scenarii bazate pe cercetãri
profunde, interdisciplinare, de naturã economicã tehnicã, psihosociologicã,
ecologicã etc. Dificultatea mare a analizei mãrimii ºi sensului de evoluþie a
tuturor indicatorilor, cât ºi imposibilitatea practicã a reflectãrii separate a
unor influenþe ºi direcþii de miºcare ne-au determinat sã încercãm
evidenþierea – prin intermediul unor miniscenarii privind ocuparea forþei de
muncã – mersului probabil dar nu neapãrat dezirabil al unor indicatori.
Demersul în estimarea cifricã a evoluþiei economiei româneºti vizeazã
un cadru previzional temporal de la 10-15 ani; indicatorii extrapolaþi au un
grad mare de incertitudine datoritã imposibilitãþii actuale de conturare clarã
a unor coordonate majore chiar ºi minimale ale unei politici economice
româneºti. Chiar în aceste condiþii se poate, totuºi, contura o imagine
parþialã a implicaþiilor asigurãrilor echilibrului ocupãrii forþei de muncã
asupra economiei.
5.1. Primul tip de scenarii realizate are în vedere menþinerea relativ
constantã a ratei de ocupare a populaþiei în vârstã de muncã ºi a unei
creºteri permanente a eficienþei muncii prestate în toate sectoarele
economiei naþionale.
5.1.1. În acest cadru, un grup de scenarii þine seama de urmãtoarele
premise: a) progresul tehnic va produce mutaþii în cadrul raporturilor de
complementaritate ºi de substituþie dintre capitalul fix ºi forþa de muncã
participantã la procesul productiv; b) pe fondul general al creºterii
produsului social se vor produce mutaþii în structura populaþiei ocupate pe
grupe de activitãþi, cu tendinþa de creºtere a ocupãrii în sectorul terþiar; c) în
prezent România nu se aflã totuºi în etapa terþializãrii economiei; d) salariile
vor creºte numai pe seama sporirii productivitãþii muncii etc. (anexa nr. 1).
Teoretic am ajuns la 33 de variante1, posibile sub aspect economic,
ce acoperã o întreagã plajã a unor niveluri de ocupare:
1

În demersul nostru am pornit de la o serie de ipoteze ºi anume:
- nivelul populaþiei în vârstã de muncã estimat pentru anii 1995 ºi 2000 ia în
considerare propagarea efectelor demografice anterioare:
a) contingentele anuale de populaþie în vârstã de 15 ani ce intrã în categoria
menþionatã se ridica la cca 400.000 mii persoane/an în perioada 1990-1995 ºi
350.000 mii persoane/an între ani 1996-2000;
b) rata mortalitãþii de 3,5 ‰ în cadrul populaþiei de 15-59 ani;
- în fapt media înregistratã în evoluþia acestui fenomen în perioada 1979-1989;
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− de la ocuparea “deplinã” pânã la limita consideratã de noi ca
suportabilã din punct de vedere economic, respectiv aºa-zisului
“echilibru cu ºomaj” sau a ocupãrii de echilibru; pe termen scurt,
un volum de 500.000-1 mil. de ºomeri apare astãzi probabil, dar
evident cu implicaþii sociale ºi financiare, de asigurare a protecþiei
acestora;
− pentru unele din variantele teoretice elaborate am estimat evoluþia
indicatorilor – premise1 (anexa nr. 2). Rezultatele obþinute reflectã
o anumitã proporþionalitate necesarã între creºterea numãrului
populaþiei ocupate în sectorul terþiar ºi veniturile suplimentare
obþinute din munca salariatã; eliberarea forþei de muncã din
industrie ºi construcþii în condiþiile menþinerii aportului acestor
ramuri la realizarea produsului social solicitã o productivitate a
muncii mai mare – în variantele 12 c ºi17 c, creºterea este de cca
40% dupã 5 ani ºi în jur de 73,5-83,5% în 10 ani. Pe ansamblul
economiei naþionale, creºterea productivitãþii muncii cu 10,1% în
1995 ºi cu 27,7% în 2000 – în cazul variantei 17 c – asigurã un
venit suplimentar sub formã salarialã de 101,9 mld. lei respectiv
199,6 mld. lei. Astfel, salariul net mediu lunar pe o persoanã
ocupatã2 ar creºte de la 2.238 lei în 1989 la 2.996 lei în 1995 ºi

1

2

- o creºtere a produsului social, la început mai lentã ºi apoi ceva mai ridicatã; în
structurã aportul fiecãrei grupe de activitãþi prezentate în scenarii va fi cel puþin
acelaºi cu cel înregistrat în anul de referinþã;
- întrucât viteza ºi amploarea spiralei inflaþioniste sunt dificil de estimat, ca de altfel ºi
nivelul ºi durata de stabilizare relativã a preþurilor liberalizate, s-a considerat cã
salariile vor creºte numai pe seama ºi în limita sporiri productivitãþii muncii pe
sectoare ºi grupe de activitate;
- numãrul de ºomeri estimat este de 500.000 mii – 1mil. persoane, limite pe care le
considerãm posibile ºi totodatã suportabile pe termen scurt – atât sub aspect social,
cât ºi ca efort financiar din partea statului pentru asigurarea parametrilor strict
necesari de protecþie socialã;
- modificarea structurii populaþiei ocupate pe grupe de activitãþi au urmãrit creºterea
ocupãrii în sectorul terþiar prin eliberãri, în diferite proporþii, din celelalte activitãþi.
S-a considerat ca bazã de pornire nivelul înregistrat în 1989, iar ritmurile imprimate
unora dintre indicatori au fost amendate de rezultatele efective înregistrate în primul
semestru al anului 1990; estimãrile valorice s-au fãcut pe baza preþurilor în vigoare
pânã la noiembrie 1990.
Salariu net mediu pe o persoanã ocupatã a fost calculat prin raportarea fondului total
de salarii la populaþia ocupatã pe total economie. Potrivit acestor calcule salariul net
mediu pe o persoanã ocupatã apare în mod firesc mai redus decât salariul net mediu al
salariaþilor.
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respectiv 3.723 lei în 2000. Deci, potenþial, creºte posibilitatea
absorbþiei ofertei suplimentare de forþã de muncã de cãtre sectorul
terþiar. Deplasarea forþei de muncã cãtre sectorul de servicii
determinã ºi o economie globalã de salarii într-o primã fazã,
datoritã diferenþei de productivitate dintre activitãþile industriale ºi
de construcþii ºi cele de comerþ ºi servicii. Veniturile suplimentare
de care va dispune populaþia ocupatã în 1995 – spre exemplu –
vor fi în varianta 2a faþã de varianta 17 c cu 61,3 mld. lei mai mici;
varianta “cu ºomaj” permite folosirea în plus pe piaþã a 85,3 mld.lei
– 63,3 mld. obþinute suplimentar pentru munca prestatã ºi de 24
mld. lei indemnizaþie de ºomaj – faþã de varianta 2a.
5.1.2. În acelaºi cadru, al doilea grup de scenarii evidenþiazã
modificãrile ce pot apãrea în dinamica ºi structura consumului final al
populaþiei în cazul creºterii ponderii sectorului terþiar în populaþia ocupatã ºi
respectiv în crearea produsului social total ºi a produsului intern brut.
(anexa nr. 3).
Pentru cele ºase variante teoretice prezentate s-au determinat ºi
evidenþiat în anexa nr. 4 nivelurile la care pot ajunge indicatorii determinaþi
pentru anul 1995 ºi respectiv 20001.
Evident cã rezultatele obþinute suscitã discuþii ºi interpretãri, din care
ne limitãm în a prezenta doar câteva: prin jocurile de structurã imprimate
populaþiei ocupate, productivitatea muncii-sursa sporirii veniturilor populaþiei
în cazul nostru – poate înregistra la nivelul anului 1995 o creºtere cu pânã
la 20,5%, respectiv în 2000, cu 37,9%; aportul cel mai mare revine tot
industriei ºi construcþiilor unde productivitatea va creºte-de exemplu – cu
pânã la 68,8% în varianta a VI-a; asemenea evoluþii permit ºi o sporire a
produsului intern brut ce revine la un leu salarii. În varianta a II-a menþinând
1

Faþã de primul grupaj de scenarii s-au mai avut în vedere la construcþia variantelor de
evoluþie ºi urmãtoarele fenomene:
- rata de ocupare a populaþiei totale oscileazã faþã de nivelul de 47,3% în 1989 cu -2,6
- +0,7 puncte procentuale;
- ponderea salariaþilor în totalul populaþiei ocupate se menþine relativ constantã,
modificãrile fiind de numai ±1,0 puncte procentuale faþã de nivelul din anul de
referinþã;
- pe fondul creºterii moderate a produsului social total, în structurã creºte aportul
sectorului terþiar cu 1,2-10,6 puncte procentuale;
- s-au luat în calcul previziunile guvernamentale de creºtere a aportului agriculturii ºi
silviculturii la crearea produsului intern brut cu cca 8% faþã de 1990, ca ºi a sectorului
terþiar de aprox. 30%.
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relativ constantã structura consumului final, chiar ºi în condiþiile creºterii
productivitãþii muncii ponderea veniturilor directe din muncã în consumul
total destinat populaþiei va scãdea cu 27,7%; stingerea unui nivel de cca 34
mii lei consum final pe locuitor în anul 2000 (nivel estimat de Guvern) se va
putea realiza pe seama salariilor directe doar în proporþie de 43% faþã de
cca 60% în 1989). Trebuie avut în vedere ºi faptul cã liberalizarea preþurilor
face ca nici compensaþia lunarã acordatã ºi nici economiile populaþiei sã nu
poatã satisface, pentru o mare parte a populaþiei, minimum necesar de
consum pe locuitor º.a.
5.2. Al doilea tip de scenarii este construit în principal pe procesul de
înlocuire ºi modernizare a capitalului fix, ca element esenþial de pornire în
restructurarea economiei româneºti. S-a pornit de la necesitatea menþinerii
unui ritm anual moderat de creºtere a ocupãrii (0,6%) ºi a asigurãrii unei
acumulãri brute anuale de 25-30% în condiþiile creºterii produsului intern cu
o ratã medie anualã de 3,8%; de asemenea, se iau în calcul diferite cote de
participare a capitalului strãin, o datorie externã anualã regresivã ºi o
sporire a înzestrãrii tehnice pe o persoanã cu cca 45%.
Variantele expuse în anexa nr. 5 au în vedere înlocuirea unui capital
fix de 3500 miliarde lei în 15 ani paralel cu o creºtere anualã a acestuia de
3% ºi cu alocarea anualã a unor sume necesare menþinerii ºi reînnoirii
permanente a aparatului productiv.
În varianta I a, sumele necesare se acoperã în cea mai mare parte
din acumulare ºi în completare prin contractarea unor datorii externe. Dacã
acumularea brutã în produsul intern ar creºte cu 5% fiind de 30%, în
varianta I b datoria externã se poate reduce cu 38%.
Varianta a II-a are în vedere ºi o participare a finanþãrii externe
estimatã a ajunge la sfârºitul perioadei la 35% din valoarea capitalului fix; în
acest caz datoria externã totalã va fi de 8,7 miliarde dolari (fiind regresivã ºi
dând posibilitatea ca începând cu al 13-lea an sã se treacã la rambursarea
acestuia).
Într-o altã variantã (anexa nr. 6), pornind de la ipoteza absolut realã
cã o parte a capitalului fix de care dispune România este încã viabil sub
aspect tehnic, ar urma ca pânã în anul 2005 sã se înlocuiascã jumãtate din
cel existent în anul 1989; s-a menþinut o creºtere anualã a acestuia de 3%
ºi o ratã anualã de înlocuire de 5% începând cu anul 1997. În acest caz, la
sfârºitul anului 2005 România va dispune de un capital fix de cca 5600
miliarde lei; efortul financiar necesar atingerii unui asemenea nivel va fi de
6096,3 miliarde lei (din care, prin acumulare se va acoperi doar 72,5%,
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restul necesitând datorie externã sau capital strãin, ce ar însemna cca 50
miliarde dolari). Ca efecte asupra forþei de muncã, se vor putea crea cca 1,1
mil. locuri de muncã în plus, paralel cu creºterea înzestrãrii tehnice a muncii
cu 45,8%.
6. Rezultatele obþinute prin scenariile elaborate evidenþiazã
necesitatea modificãrii modelului de ocupare, respectiv trecerea de la aºa
zisa “ocupare deplinã” la ocuparea de echilibru, a unui echilibru al ocupãrii
cu o anume ratã de ºomaj. Un asemenea model va asigura între altele:
sporirea ocupãrii populaþiei în condiþiile modificãrii structurilor sectoriale ºi
profesionale de ocupare; posibilitatea (limitatã) de absorbþie a sporului de
servicii create pentru populaþie prin veniturile suplimentare obþinute în urma
utilizãrii eficiente a forþei productive a muncii salariaþilor; efortul financiar mai
scãzut al statului în cazul constituirii unor fonduri de protecþie socialã ºi
ajutor pentru persoanele ce nu au temporar de lucru decât în cazul
menþinerii efemerei “ocupãri depline” cu subutilizare a forþei de muncã;
posibilitatea sporirii calitãþii ºi performanþelor tehnice ale capitalului fix ºi
respectiv a gradului de înzestrare tehnicã a unui loc de muncã.
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Anexa nr. 1
Sensul de evoluþie a unor indicatori economici în diferite variante
Vari- Rata de
ante ocupare
a populaþiei în
vârstã de
muncã
1.
const..
2.a)
b)
c)
3.

“
“
“
“

4.a)
b)
c)
5.
6.a)
b)
c)
7.
8.a)
b)
c)
9.
10.a)
b)
c)
11.
12.a)
b)
c)
13.

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
creºte
“
“
“
“
“
“
“
scade

14.

“

15.a)
b)
c)
16
17.a)
b)
c)

“
“
“
“
“
“
“

x)

Raportul Popu- Produ- Structura populaþiei Producti- ªomaj
ocupate pe
sul
laþia
cererevitatea
“sectoare”x)
ofertã de ocu- social
muncii
forþã de patã
muncã
I
II
III
ocupare creºte creºte const. const. const.
const.
deplinã
scade const.. creºte creºte
“
“
“
“
“
creºte
“
“
“
“
“
“
scade
“
“
“
“
ocupare const. const. const. const. const. creºte
creºte
cu ºomaj
“
creºte scade const. creºte creºte
“
“
“
“
“
creºte
“
“
“
“
“
“
“
scade
“
“
“
“
“
“
“
const. const. const.
“
“
“
scade const. creºte creºte
“
“
“
“
“
“
creºte
“
“
“
“
“
“
“
scade
“
“
“
“
“
scade const. const. const. const.
“
“
“
“
creºte scade const. creºte
“
“
“
“
“
creºte
“
“
“
“
“
“
“
scade
“
“
“
“
“
const.
“
const. const. const.
const.
“
“
scade const. creºte creºte
“
“
“
“
“
“
creºte
“
“
“
“
“
“
“
scade
“
“
“
“
“
scade const. const. const. const.
“
“
“
“
creºte creºte scade const. creºte
“
“
“
“
creºte
“
“
“
“
“
“
“
scade
“
“
“
“
ocupare const. const. const. const. const.
const.
deplinã
ocupare scade
“
“
“
“
creºte
creºte
cu ºomaj
creºte
scade const. creºte creºte
“
“
“
“
“
“
creºte
“
“
“
“
“
“
“
scade
“
“
“
“
“
“
creºte const. const. const.
“
“
“
“
scade const. creºte
“
“
“
“
“
“
creºte
“
“
“
“
“
“
“
scade
“
“
“
“

“Sectoarele” sunt reprezentate prin: I – industrie + construcþii; II – agriculturã +
silviculturã; III – sectorul terþiar.
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Anexa nr. 2a
Evoluþia unor indicatori economici la orizontul anului 1995,
în diferite variante
Indicatori

Premise
Rata de ocupare
a populaþiei în
vârstã de muncã
(%)
Raportul cerereofertã
Produsul social
(mld. lei)
Populaþia
x)
ocupatã total
(mil. persoane)
I = Industrie +
construcþii
II = Agricult. +
silviculturã
III = sectorul
terþiar
Rezultate
Productivitatea
muncii pe o persoanã ocupatã
(mii lei/pers.):
Total
I
II
III
Venituri suplimentare din
muncã salariatã
pe total populaþie
ocupatã (mld. lei)
Numãr de ºomeri
(mil. pers.)
Costul ºomajului
(mld. lei)
x)

1989
Vari2a
anta de Valori
%
refe- absorinþã
lute

78,1

x

unitar

Variante
6c
(1)
Val.
abs.

(2)
%

Val.
abs.

%

12 c
Valori
%
absolu
te

const.

x
const.
x
const.
x
subsubsubunitar unitar
unitar
unitar

+1,0

17 c
Valori
%
absolu
te

x
subunitar

-1,0

1931,9 +243,7 +12,6 +243,7 +12,6 +243,7 +12,6 +243,7 +12,6 +243,7 +12,6
10,9

+0,4

+3,7

+0,4

+3,7

+0,4

+3,7

+0,5

+4,6

+0,3

+2,8

4,8

-0,6

-6,8

-0,8

-9,0

-0,9

-9,0

-1,4

-14,0

-1,4

-14,0

3,0

+0,1

const.

-0,2

-2,5

-0,7

-7,5

-0,1

-2,5

- 0,8

-7,5

3,1

+0,9

+7,0

+1,4

+2,0

-16,5

+2,5

+21,5

176,4
304,2
72,5
81,6

+9,1
+27,2
const.
const.

+9,1

x

+40,6

-

-

-

-

+11,5 + 2,0 +16,5

+9,1

+9,1

+8,2

+10,1
+40,4
+10,1
+20,0

+24,2
+10,1
+20,0

+25,8
+10,1
+20,0

+39,7
+10,1
+20,0

+69,3
+0,5

+85,7
+0,5

+82,5
+1,0

+101,9
+1,0

+12,0

+12,0

+24,0

+24,0

Coloanele de % la acest indicator reprezintã: pentru total populaþie ocupatã s-a calculat
sporul acesteia faþã de anul 1989 în %; pentru fiecare “sector” s-a evidenþiat
modificarea structurii.
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Anexa nr. 2b
Evoluþia unor indicatori economici la orizontul anului 2000,
în diferite variante
Indicatori

Premise
Rata de ocupare
a populaþiei în
vârstã de muncã
(%)
Raportul cerereofertã
Produsul social
(mld. lei)
Populaþia
x)
ocupatã total
(mil. persoane)
I = Industrie +
construcþii
II = Agricult. +
silviculturã
III = sectorul
terþiar
Rezultate
Productivitatea
muncii pe o persoanã ocupatã
(mii lei/pers.):
Total
I
II
III
Venituri suplimentare din
muncã salariatã
pe total populaþie
ocupatã (mld. lei)
Numãr de ºomeri
(mil. pers.)
Costul ºomajului
(mld. lei)
x)

1989
Vari2a
anta de Valori
%
refe- absorinþã
lute

78,1

x

unitar

Variante
6c
(1)
Val.
abs.

(2)
%

Val.
abs.

%

12 c
Valori
%
absolu
te

const.

x
const.
x
const.
x
subsubsubunitar unitar
unitar
unitar

+1,0

17 c
Valori
%
absolu
te

x
subunitar

-1,0

1931,9 +590,2 +30,6 +590,2 +30,6 +590,2 +30,6 +590,2 +30,6 +590,2 +30,6
10,9

+0,5

+4,6

+0,5

+3,7

+0,4

+3,7

+0,5

+4,6

+0,3

+2,8

4,8

-1,4

-14,0

-1,4

-9,0

-0,9

-9,0

-1,4

-14,0

-1,4

-14,0

3,0

-0,7

-7,5

-0,7

-2,5

-0,7

-7,5

-0,1

-2,5

-0,8

-7,5

3,1

+2,6

+21,5

+2,6

+11,5

+2,0

+16,5

+2,0

-16,5

+2,5

+21,5

176,4
304,2
72,5
81,6

+25,4
+72,2
+10,1
+20,0

+61,6
+20,1
+40,0

+61,6
+20,0
+40,0

+73,5
+20,0
+50,0

x

+139,5

+164,8

+164,8

+195,6

-

-

+0,7

+1,0

+0,7

-

-

+16,8

+24,0

+16,8

+25,4

+25,4

+23,2

+27,0
+83,6
+20,1
+50,0

+199,6

Coloanele de % la acest indicator reprezintã: pentru total populaþie ocupatã s-a calculat
sporul acesteia faþã de anul 1989 în %; pentru fiecare “sector” s-a evidenþiat
modificarea structurii (ex. pentru anul 2000 varianta 17 c, structura populaþiei ocupate
s-a modificat dupã cum urmeazã: sectorul I, de la 44% în 1989 la 25% în 2000, deci
reducere cu 19 procente; pentru sectorul II - de la 27,5% la 20%, deci o reducere de
7,5 procente, iar pentru sectorul III - de la 28,5% la 55%, respectiv o creºtere cu 26,5
procente).
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Anexa nr. 3
Sensul de evoluþie a unor indicatori economici în diferite variante
Indicatori
I
Populaþia totalã
creºte
Populaþie ocupatã
“
Ponderea populaþie ocupate în totalul populaþiei
“
Numãrul de salariaþi
“
Ponderea salariaþilor în total populaþie ocupatã const.
Ponderea populaþie ocupate pe grupe de
activitãþi:
- industrie + construcþii
scade
- agriculturã + silviculturã
“
- sector terþiar
creºte
Produsul social total
“
Ponderea produsul social total pe grupe de
activitãþi:
- industrie + construcþii
scade
- agriculturã + silviculturã
scade
- sector terþiar
creºte
Fond de salarii total
“
Produsul intern brut
“
Consumul final total
“
Ponderea în consumul final a:
- consumului populaþiei
creºte
- consumului de interes general al societãþii
scade
Productivitatea muncii pe o persoanã ocupatã creºte
Produsul intern brut/locuitor
“
Produsul intern brut pe o persoanã ocupatã
“
Produsul intern brut la 1 leu salariu
“
Ponderea veniturilor directe din muncã în total
consum final al populaþiei
scade
Consumul final total pe locuitor
creºte
Rata ºomajului
creºte
Costul ºomajului
“

II
creºte
“
const.
scade
scade

Variante
III
IV
creºte creºte
const.
“
scade scade
const. creºte
creºte const.

V
creºte
scade
scade
const.
scade

VI
creºte
const.
scade
scade
scade

scade scade const. scade scade
“
“
scade const. scade
creºte creºte creºte creºte creºte
“
“
“
“
“

scade creºte scade creºte scade
scade scade scade scade scade
creºte creºte creºte creºte creºte
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
const. scade scade creºte const.
const. creºte creºte scade const.
creºte creºte creºte creºte creºte
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
scade scade scade scade scade
creºte creºte creºte creºte creºte
creºte creºte creºte creºte
“
“
“
“
-

136
Anexa nr. 4
Evoluþii probabile ale unor indicatori economici la orizontul
anilor 1995 ºi 2000, faþã de nivelurile înregistrate în anul 1989
Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV Varianta V Varianta VI
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
Premise
Spor natural (%)
Ponderea populaþiei ocupate în total populaþie
Numãr de salariaþi (%)
Ponderea salariaþilor în
total pop. ocup.
Ponderea populaþia
ocup. pe grupe de activ
(puncte procentuale)
- industrie + construcþii
- agricult. + silviculturã
- sectorul terþiar
Produsul social total
(ritm mediu anual -%)
Ponderea produsului
social total pe grupe de
activitãþi (puncte
procent.)
- industrie + construcþii
-agricult. + silviculturã
- sectorul terþiar
x)
Fondul de salarii total
(mld. lei)
Produsul intern brut
(ritm mediu anual -%)
Consum final total (ritm
mediu anual -%)
- Consumul populaþiei
(puncte procentuale)
-Consum de interes
general al societãþii
(puncte procentuale)
Rezultate
Productivitatea muncii
pe o persoanã ocupatã
(%):
Total
I

4,5

4,7

0,7
0
-1,4
+ 4,3 +6,7 +1,5 +3,9 +1,4
0

-1,0

-9,0
-7,5
+16,5
2,0

-9,0

5,0

5,0

-2,6

-0,3
+2,5 +5,1

+1,0

0

-4,0
-12,5

+21,5

0
-7,5

+11,5
2,0

4,7
-1,9
0

-1,3

+1,0

-0,8

-1,0

-9,0
0
+4,0
3,0

+12,5
2,5

-2,3
-1,3

-4,0
-12,5

4,5

2,5

- 2,5
+11,5
3,0

-5,3 -5,0 -5,2 -5,1 -1,0 +0,5 -1,6 -1,4 -1,2 +0,2 -3,9 -2,0
-2,9 -3,5 -5,1 -5,5 -3,5 -4,4 -4,7 -5,4
0
-1,4 -0,9 -2,4
+8,2 +8,5 +10,3 +10,6 +4,5 +3,9 +6,3 +6,8 +1,2 +1,2 +4,8 +4,4
+23

+48

+27

+53

+48

+92

+40

+74

+62 +110 +59 +114

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

3,9

4,5

3,8

4,0

4,2

4,3

+1,0

0

-1,0

-2,0

+2,0

0

-1,0

0

+1,0

+2,0

-2,0

0

+7,6 +16,1 +9,0 +17,6 +15,5 +30,7 +12,8 +24,4 +20,5 +36,5 +18,9 +37,9
+25,7 +36,5 +27,6 +42,0 +25,3 +44,8 +10,6 +12,2 +30,6 +50,6 +41,9 +83,6
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II
III
Produsul intern
brut/loc. (%)
Produsul intern brut pe
o persoanã ocupatã
(%)
Produsul intern brut la
1 leu salariu (%)
Ponderea veniturilor
directe din muncã în
total consum final al
populaþiei (%)
Consum final
total/locuitor (%)
- individual - direct
- social - indirect
Rata ºomajului (%)
Costul ºomajului (mld.
lei)
x)

Varianta I
1995 2000
+10,0
+10 +20

Varianta II
1995 2000
+10
+10 +20

Varianta III
1995 2000
+10
+10 +20

Varianta IV
1995 2000
+20
+15 +30

Varianta V Varianta VI
1995 2000 1995 2000
+20
+20
+15 +30 +15 +30

+19,0 +37,5 +18,8 +37,2 +20,0 +39,6 +20,0 +39,6 +21,7 +43,1 +21,7 +43,4

+11,7 +35,4 +18,8 +37,1 +23,6 +47,6 +20,7 +40,5 +26,8 +49,2 +25,7 +50,7
+11,5 +23,1 +11,5 +23,1 +7,7 +11,5 +7,7 +19,2 +3,8 +11,5 +3,8 +7,7

-15,6 -25,1 -16,4 -27,7 -6,3 -12,7 -8,4 -17,2 -8,4 -15,7 -7,3 -13,6
+22,5
+24,0
+16,5
+4,2
+12,0

Inclusiv salariile din CAP.

+45,0
+46,9
+37,9
+4,1

+26,6
+26,6
+26,6
-8,2
+24,0

+54,1
+54,2
+54,0
-8,0

+21,4
+19,9
+27,0
-8,4
+24,0

+42,6
+40,9
+49,3
-8,4

+22,8
+19,7
+34,4
+5,9
+16,8

+45,7
+42,0
+59,4
+5,7

+24,5
+27,6
+12,5
+4,4

+49,3 +25,3 +51,3
+53,2 +25,4 +51,3
+34,9 +25,1 +51,1
+4,3
-

+24,0

-
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Anexa nr. 5
Evoluþia probabilã a indicatorilor privind capitalul fix,
acumularea, investiþiile ºi datoria externã

Rata
anualã
Anul 1
“2
“3
“4
“5
“6
“7
“8
“9
“10
“11
“12
“13
“14
“15
A
B

Capital
fix existent la
începutul perioadei
(mld.
lei)

Creºterea anualã a capitalului
fix (mld.
lei)

Reînnoirea
anualã a
capitalului
fix (mld.
lei)

x

3%

6,7%

3.500
3.605
3.713
3.824
3.939
4.057
4.179
4.304
4.433
4.566
4.703
4.844
4.898
5.139
5.293
5.452
x

105
108
111
115
118
122
125
129
133
137
141
145
150
154
159
X
1.952

234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
217,0
X
3.500

Investiþii
Varianta I
pentru
a
b
reînnoi- Acu- Dato- Acu- Datore (mld. mulare rie ex- mulare rie exlei)
brutã ternã brutã ternã
(mld. (mld. (mld. (mld.
lei) dolari) lei) dolari)
1$=35
lei
25%
30%
din PIB
din PIB
35
206
4,8
247
3,6
35
214
4,7
257
3,4
40
222
4,7
266
3,4
40
230
4,6
276
3,2
45
239
4,5
287
3,2
45
248
4,4
298
3,0
50
258
4,3
309
2,9
50
267
4,2
321
2,6
55
278
4,1
333
2,6
55
288
4,0
346
2,3
60
299
3,9
359
2,2
60
310
3,7
373
1,9
65
322
3,6
387
1,8
65
334
3,4
401
1,5
70
347
2,8
417
0,8
X
X
X
X
X
770
3.823 61,7 4.877 38,4

Varianta a II-a
Sursa de finanþare
Acu- Dato- Capital
mulare rie ex- strãin
brutã ternã (mld.
(mld. (mld. dolari)
lei) dolari)

25%
din PIB
206
214
222
230
239
248
258
267
278
288
299
310
322
327,5
302,5
X
4.011

-

-

1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,1
X
8,7

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,1
X
54,5

A = capital fix la sfârºitul perioadei.
B = efort financiar total.
x)

Produsul intern brut pe anul 1989 = 793,7 mld.lei, iar ritmul mediu anual de creºtere =
3,8%.
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Anexa nr. 6
Evoluþia probabilã a indicatorilor privind capitalul fix ºi necesarul
de fonduri solicitat de întreþinerea ºi creºterea anualã a acestuia
Anul

Rata anualã
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Capital fix la sfârºitul
perioadei
Efort financiar total

Capital fix exis- Creºterea Reînnoirea Investiþii Necesar
tent la începutul anualã de anualã a pentru
de
perioadei
capital fix capitalului reînnoir finanþat
e
X
3%
3,1%
5%
X
3.524,7
105,7
110
X
215,7
3.630,4
108,9
110
X
218,9
3.739,1
112,2
110
X
222,2
3.851,3
115,5
110
X
225,5
3.966,8
119,0
110
X
229,0
4.085,8
122,6
110
X
232,6
4.208,4
126,3
110
X
236,3
4.334,7
130,0
110
216,8
456,8
4.464,7
133,9
110
223,3
467,2
4.598,6
138,0
110
230,0
478,0
4.736,6
142,1
110
236,9
489,0
4.878,7
146,7
110
244,0
500,7
5.025,4
150,8
110
251,3
512,1
5.176,2
155,3
110
258,8
524,1
5.331,5
159,9
110
266,6
536,5
5.491,4
164,7
112,35
274,6
551,7
5.656,1
x

x
2.131,6

x
1762

X
2.202,3

x
6.096,3

1) Necesarul total de finanþat se va asigura:
a) din acumulare brutã din produsul intern de 4422 mld. lei (ritmul mediu anual de
creºtere a produsului intern brut = 3,8%; rata acumulãrii brute din produsul intern =
25% anual);
b) datorie externã sau investiþii de capital strãin 1.674,3 mld. lei: 35 lei/$ = 47,8 mld. $.

REPERE ALE CREÃRII UNUI NOU SISTEM
INFORMAÞIONAL ÎN DOMENIUL FORÞEI DE MUNCÃ
Gabriela PREDOªANU,
Constanþa MIHÃESCU
1. Gestionarea eficientã a resurselor umane – cea mai valoroasã
bogãþie a naþiunii – este, în mãsurã considerabilã, dependentã de sistemul
informaþional, de existenþa ansamblului de date ºi informaþii pertinente, apte
sã permitã diagnosticarea stãrii cererii ºi ofertei pe piaþa muncii,
promovarea, la diferite niveluri, a mecanismelor de concertare a intereselor
agenþilor economici pe aceastã piaþã.
În etapa de tranziþie la economia de piaþã, în care se pun bazele unui
nou sistem economic, proiectarea ºi utilizarea unui nou sistem informaþional
în domeniul resurselor de muncã este impusã din mai multe raþiuni: a) forþa
de muncã este cel mai important factor economic; fãrã cunoaºterea cât mai
exactã a stãrii resurselor umane, a caracteristicilor demoeconomice,
ocupaþional – profesionale, a tendinþelor evoluþiei acestora nu se pot realiza
nici conducerea nici previziunea ºi nici elaborarea strategiei dezvoltãrii
economico-sociale la nivel macro ºi microeconomic; b) conceput ºi realizat
diferenþiat, în trepte, la nivelul fiecãrei verigi a sistemului de conducere,
corelat cu celelalte subsisteme ale ansamblului economiei, acest sistem
este una dintre cele mai importante pârghii de decizie în vederea asigurãrii
echilibrului pe piaþa muncii “pe viu”, “din mers”, ale eliminãrii
hipercentralizãrii ºi metodelor administrativ-birocratice, dereglare a cererii ºi
ofertei de forþã de muncã; c) este un instrument de analizã ºi diagnozã a
situaþiei resurselor de muncã, de alocare eficientã a forþei de muncã pe
ramuri, subramuri, sectoare, profesii, în teritoriu etc.; d) în plus, actualul
sistem informaþional al forþei de muncã este deosebit de centralizat, nu
corespunde cerinþelor funcþionãrii economiei pe baza mecanismelor de
piaþã: pe de o parte este supraîncãrcat cu o mulþime de date ºi informaþii ce
se dovedesc neoperaþionale, neutile în procesul de conducere ºi
gospodãrire a forþei de muncã; pe de alta informaþii absolut necesare
lipsesc. De aici ºi haosul care domneºte astãzi în gospodãrirea resurselor
de muncã, tratarea acestora, nu de puþine ori, rezidualã.
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2. Trecerea României de la economia de comandã, hipercentralizatã,
la cea de piaþã, inclusiv funcþionarea ºi gestionarea eficientã a pieþei muncii
– ca una dintre cele mai importante, sensibile ºi imperfecte pieþe – impun
crearea unui sistem informaþional adecvat. Construcþia unui asemenea
sistem în condiþiile actuale ale þãrii noastre, trebuie sã aibã în vedere douã
coordonate fundamentale: a) dimensiunile ºi caracteristicile pieþei muncii în
perioada de tranziþie; b) tendinþele de evoluþie ale acesteia spre o veritabilã
ºi cuprinzãtoare piaþã liberã a muncii, cu toate particularitãþile ei.
Din perspectiva caracteristicilor de azi ºi de mâine ale pieþei muncii se
cere bine cuplat sistemul informaþional în funcþiune, sau cel puþin o parte a
acestuia, cu procesele ºi fenomenele nou apãrute în sfera ocupãrii ºi
utilizãrii forþei de muncã. Complicarea deosebitã, gravitatea problemelor din
domeniul muncii necesitã existenþa unui set minim de informaþii, cu privire la
starea realã a ocupãrii forþei de muncã, la nivel naþional, sectorial,
profesional etc., la particularitãþile demoeconomice ºi sociale ale resurselor
de muncã, la raporturile de salarii ºi venituri etc.
Din perspectiva celei de-a doua coordonate apare nevoia regândirii
încã de acum a sistemului informaþional de pe poziþiile ºi în baza principiilor
economiei de piaþã, astfel încât fiecare agent economic, pe diferite trepte
organizatorice, sã dispunã de elementele necesare gospodãririi, gestionãrii
eficiente a resurselor de forþã de muncã, de date ºi informaþii care sã
permitã acestora, inclusiv statului – în tripla sa calitate – intervenþii pe
termen scurt, mediu ºi lung.
În plus, reproiectarea sistemului informaþional al resurselor de muncã
trebuie fãcutã ºi din perspectiva alinierii ºi integrãrii acestuia în sistemul
informaþional naþional, dar ºi în cel internaþional. În acest domeniu, existã
reglementãri ºi statistici internaþionale ale diferitelor organisme ONU.
Datoritã interconexiunilor sale cu sistemul productiv ºi cu cel social,
sistemul informaþional al resurselor ºi forþei de muncã va participa la
realizarea unor obiective economico-sociale ºi cultural-politice, el având
funcþiuni multiple: economico-productive, tehnico-organizatorice, socialculturale.
3. Elaborarea unui sistem informaþional este o întreprindere dificilã
care presupune cooperarea unor specialiºti din domenii diferite. Noi, în baza
cercetãrii efectuate, oferim doar unele jaloane (repere) ce se cer avute în
vedere în proiectarea unui asemenea sistem.
3.1. Care sunt cerinþele la care sistemul informaþional din domeniul
forþei de muncã trebuie sã rãspundã?
a) Din punctul de vedere al sferei de cuprindere se cere ca sistemul
sã acopere, întreaga arie a problematicii pieþei muncii, contribuind la
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realizarea echilibrelor dintre cererea ºi oferta de forþã de muncã în plan
profesional, teritorial, de ramurã etc., urmãrind cererea, oferta, mecanismele
de reglare a lor, salariile, veniturile din muncã etc.
b) Sã ofere agenþilor economici de pe diferite niveluri ierarhice
informaþii de calitate, în cantitatea ºi cu periodicitatea necesarã, în final
rezultând un sistem fãrã paralelisme, ci cu blocuri integrate pe orizontalã ºi
pe verticalã.
c) Sistemul sã fie coerent, simplu, accesibil, uºor manevrabil ºi
controlabil, sã asigure un grad cât mai mare de transparenþã a datelor, la
îndemâna ºi pe înþelesul agenþilor economici implicaþi, inclusiv a forþei de
muncã.
d) El va trebui sã permitã comarabilitatea internaþionalã a indicatorilor
calculaþi (metodologie, periodicitate, mod de transmitere, surse etc.) pentru
a avea acces pe “piaþa mondialã a informaþiei”.
3.2. În þara noastrã – aflatã în perioada de trenziþie – coexistã încã în
economie, elemente ale unor structuri vechi cu altele noi, în formare. De
aceea, ºi sistemul informaþional se cere sã fie critic evaluat, pentru a putea
menþine acele componente ce sunt încã perene, ale elimina pe celelalte,
care încearcã sistemul fãrã finalitate practicã.
Reproiectarea actualului sistem prin prisma acestor cerinþe presupune
soluþionarea concomitentã a unui ansamblu de probleme privind sistemul de
indicatori ºi legãturile între acestea, metodologiile de calcul, sursele ºi
metodele de colectare a datelor etc.:
a) perfecþionarea sistemului de indicatori se poate realiza în câteva
direcþii introducerea de noi indicatori, absolut necesari pentru
gestiunea forþei de muncã ºi echilibrul cererii cu oferta de forþã de
muncã (de exemplu: numãrul ºomerilor al lucrãtorilor cu timp
parþial sau cu contract pe o anumitã duratã etc.); adaptarea unor
indicatori deja existenþi la noile condiþii de descentralizare a
economiei (avem în vedere periodicitatea sau nivelul de agregare
a unora etc.); de asemenea, este nevoie de renunþarea, eliminarea
unor indicatori cu relevanþã scãzutã ºi utilitate redusã sau chiar
nulã în planul conducerii resurselor umane, cu atât mai mult cu cât
culegerea ºi raportarea centralizatã pânã la nivelurile cele mai
înalte concentreazã un mare volum de muncã (de exemplu: gradul
de îndeplinire a timpului sau a normelor de muncã erau
supercentralizate devenind nerelevante la un nivel atât de înalt);
b) introducerea sau adaptarea metodologiilor de calcul al indicatorilor
conform statisticilor internaþionale, a unor reglementãri
internaþionale la care România a aderat;
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c) adoptarea unor metodologii, surse ºi mijloace sigure ºi eficiente de
culegere, organizare ºi prelucrare a datelor necesare calculãrii
indicatorilor stabiliþi la diferite niveluri, folosind pe scarã mult lãrgitã
metode cu mare extindere în practica internaþionalã.
3.3. Sistemul de indicatori în domeniu resurselor de muncã din þara
noastrã – în lumina consideraþiilor menþionate – se cere restructurat ºi
modernizat adaptat nevoilor funcþionãrii pieþei muncii.
În mod convenþional, indicatorii sistemului informaþional din domeniul
forþei de muncã ar putea fi grupaþi astfel:
3.3.1. indicatori de nivel al resurselor de muncã ºi ocupãrii forþei de
muncã: resursele de muncã, populaþia potenþial activã ºi respectiv cea
activã efectiv, populaþia ocupatã ºomerii, populaþia inactivã, durata muncii
(normalã, efectivã, remuneratã); indicatori de nivel ºi utilizãrii forþei de
muncã, de rezultate (de eficienþã a folosirii forþei de muncã – productivitatea
aparentã, productivitatea orarã, utilizarea timpului de muncã), cu rol de
instrumente ale reglãrii ocupãrii ºi eficienþei forþei de muncã, ale cererii ºi
ofertei (oferta, cererea, remunerarea muncii, salariile, costul salarial, structuri ºi rapoarte ale acestora); indicatori ai condiþiilor de muncã (morbiditate,
accidente de muncã, gravitatea lor, calitatea mediului de muncã etc.);
Schema nr. 1. Diagrama indicatorilor resurselor de muncã (Rm)
POPULAÞIA TOTALÃ
Populaþia în vârstã de muncã
Persoane cu
Resursele de muncã (Rm)
incapacitate Populaþia
Populaþia activã
permanentã ºi casnicã,
ªomeri ºi perPopulaþie ocupatã
persoane care militarii în
soane care
Salariaþi
Alte categorii
se pensionea- termen,
cautã prima
de populaþie
zã înainte de studenþi, elevi datã un loc de
ocupatã
limita vârstei peste 16 ani muncã
de pensionare
Populaþia inactivã
Persoane în
afara limitelor
de vârstã
legale de
muncã

Legendã:

- persoane în sfera limitelor legale de muncã, dar care muncesc ºi se
adaugã la resursele de muncã.

3.3.2. indicatori de structurã ºi relativi: gruparea populaþiei active ºi a
celei ocupate în funcþie de statutul profesional (salariaþi, patroni ºi persoane
care lucreazã pe cont propriu, lucrãtori familiali neremuneraþi); pe grupe
mari de profesii, conform clasificãrilor internaþionale tip a profesiilor ºi pe
ramuri de activitate economicã, corespunzãtor structurii tip internaþionale –
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CITI specific fenomenelor ce se vor produce pe piaþa muncii, considerãm
util de introdus indicatori de structurã a populaþiei ocupate cu timp parþial, cu
contracte de muncã pe perioadã determinatã, cu muncã sezonierã etc., pe
ramuri, profesii, sexe, grupe de vârstã etc., ca ºi indicatori de structurã a
ºomerilor; de asemenea, mãrimi relative sub forma unor rate (de activitate a
populaþiei totale, a celei în vârstã de muncã, a resurselor de muncã
disponibile: total, pe sexe, grupe de vârstã; ºi rata de ºomaj, de intrare sau
ieºire din rândul ºomerilor, ca ºi informaþii privind durata ºomajului pe
profesii, sexe, vârste etc.).
Dacã între procesele care caracterizeazã numãrul, starea ºi evoluþia
resurselor de muncã sub variate aspecte existã relaþii de intercondiþionare,
de dependenþã, de influenþã reciprocã, în mod firesc aceste relaþii le
regãsim între indicatorii care exprimã ºi mãsoarã fenomenele ºi procesele
respective. Într-o formã foarte generalã acestea pot fi exprimate cu ajutorul
unei scheme (schema nr. 2).
În ceea ce priveºte resursele de muncã, populaþia activã, populaþia
ocupatã, numãrul salariaþilor etc., aceºti indicatori se urmãreau ºi pânã
acum prin “balanþa forþei de muncã ºi alte înregistrãri ºi raportãri statistice;
deºi acestea includeau informaþii de bazã, utile, ele nu ofereau însã date
complete în privinþa structurilor pe sexe, grupe de vârstã ºi altele
asemãnãtoare; mai mult, indicatorii din statistica naþionalã a forþei de muncã
erau prea puþin apþi – date fiind diferenþele metodologice – pentru
comparaþii internaþionale. Tocmai de aceea, în aceastã etapã eforturile se
cer orientate ºi în direcþia unei mai bune definiri a conþinutului ºi sferei de
cuprindere a fiecãrui indicator ºi respectiv a adaptãrii la exigenþele
statisticilor internaþionale.
Probleme deosebit de importante ºi urgente se ridicã în ceea ce
priveºte statistica ºomajului. Practic, în sistemul informaþional din România
era neglijatã, nerecunoscutã. Statistica internaþionalã în acest domeniu este
foarte dezvoltatã. În ciuda unor mici diferenþe conceptuale naþionale existã
un sistem standardizat de concepte ºi indicatori bine pus la punct, utilizat în
toate statisticile internaþionale ºi chiar în cele naþionale. Acesta cuprinde:
numãrul ºomerilor pe profesii, pe niveluri de instruire, sex, grupã de vârstã,
vechime în activitate, durata ºomajului, numãrul celor ce cautã prima datã
un loc de muncã, costul ºomajului pe categorii de forþã de muncã etc.
Evident, în þara noastrã un asemenea sistem este abia în construcþie.
Tocmai de aceea se cere foarte bine gândit. Procesul de urmãrire ºi
înregistrare a acestor indicatori va necesita un efort considerabil, cu atât
mai mult cu cât nici organismele cu atribuþii ºi competenþe în acest domeniu
nu sunt pe deplin constituite, ºi înzestrate cu cadre ºi baza materialã
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minimum necesare.1 În plus, în sfera noilor instituþii va trebui sã intre în mod
necesar problematica complicatã a reocupãrii, reorientãrii, recalificãrii,
ºomerilor, a ajutorãrii lor materiale, a refacerii fluxurilor informaþionale dintre
agenþii economici ºi oficiile de forþã de muncã.
Schema nr. 2. Indicatorii statistici ai forþei de muncã
(ce pot fi statistici sau în dinamicã)

1

Un rol important în aceastã direcþie revine oficiilor de forþã de muncã ºi protecþie
socialã, ce trebuiesc regândite ºi reorganizate din punct de vedere al dotãrii tehnice,
numãrului ºi pregãtirii personalului, indicatorilor de urmãrit ºi calculat, surselor de date
etc. Ele vor trebui sã rãspundã cu prioritate nevoilor de echilibrare a cererii cu oferta de
forþã de muncã, inclusiv celor de recalificare, în plan teritorial, local, motiv pentru care
fluxurile lor informaþionale sunt mai ales orizontale.
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3.4. Alãturi de sistemul de indicatori, o componentã esenþialã a
sistemului informaþional priveºte modalitãþile de culegere ºi organizare a
datelor. Actualul sistem este construit pe principiul verticalitãþii, adaptat în
fapt preponderenþei proprietãþii de stat ºi a relaþiilor care derivau din acesta.
De aceea, culegerea ºi organizarea datelor, într-un sistem construit
pe alte principii, constituie un domeniu în care este mult de lucru în care
trebuie învinse practicile vechi, inerþia, promovate metode noi eficiente. Fãrã
îndoialã cã unele din vechile metode ºi practici îºi vor reduce substanþial
importanþa, deoarece multe informaþii obþinute cu ajutorul lor erau necesare
în economia centralizatã, dar nu-ºi mai au rostul în economia de piaþã.
Descentralizarea economicã, autonomia unitãþilor fac inoperant ºi
neutil actualul sistem informaþional cu tendinþã de concentrare la vârf. Tot
mai mult se simte nevoia ca la fiecare nivel de organizare ºi conducere sã
se asigure acele informaþii ce permit gospodãrirea eficientã a resurselor
(umane, în acest caz). În acest context, este evident cã sistemul greoi de
raportãri statistice cu periodicitãþi stricte ºi flux ierarhic impus trebuie înlocuit
cu unul flexibil, accesibil ºi adaptat nevoilor reale de culegere ºi prelucrare a
informaþiilor la nivelul diferiþilor agenþi economici.
3.4.1. Metodele de culegere a datelor sunt variate. Unele au caracter
general, au fost ºi sunt utilizate pe scarã largã. De pildã, recensãminte ale
populaþiei, ale resurselor de muncã etc. Problema care se pune în cazul
acestora – pentru a rãspunde nevoilor pentru care sunt iniþiate – este cea a
periodicitãþii (7-10 ani), a modului ºi vitezei de prelucrare a datelor culese.
Altele, însã, deºi cunoscute ºi larg utilizate în alte þãri, au fost prea puþin sau
deloc folosite la noi – înregistrãri speciale, anchete etc.
Dacã la nivel de firmã sunt probabil suficiente informaþiile din evidenþa
primarã proprie, la niveluri mai agreate este nevoie ºi de alte informaþii;
evident acesta, ºi în funcþie de gradul ºi tipul de segmentare a pieþei muncii
(internã ºi externã întreprinderii, de exemplu).
3.4.2. În condiþiile economice actuale cea mai eficientã ºi rapidã
metodã a datelor privind forþa de muncã devine cea a cercetãrilor selective
pe bazã de sondaj, a anchetelor periodice pe probleme bine precizat.
Utilitatea acestora este dependentã de o concepþie unitarã, în care sunt
întreprinse. Credem cã acestea trebuie gândite ca sistem, în care sã se
stabileascã riguros ce anchete sã se iniþieze, pe ce probleme, care sunt
prioritãþile, cu ce periodicitate ºi cu deosebire care este sistemul de relaþii
între ele etc.
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Fãrã punerea în acþiune a unui sistem de cercetãri selective o
mulþime de probleme stringente din economie, cum este cea a veniturilor, a
pragului de sãrãcie, a categoriilor marginale de forþã de muncã etc. rãmân
în continuare fãrã rãspuns.
Costul unor asemenea cercetãri, inclusiv a personalului care le
efectueazã, este apreciabil. Dar efectul lor util este incomparabil superior
altor metode de colectare a datelor; prin astfel de metode se dau rãspunsuri
ºi la numeroase probleme sociale.
Metode de acest tip, larg rãspândite în practica internaþionalã, fie la
nivel naþional, din iniþiativa unor instituþii guvernamentale patronale sau
sindicale sau la nivelul unor organisme internaþionale (CEE, OCDE,
UNESCO etc.) – sunt: anchete prin sondaj asupra gospodãriilor sau asupra
întreprinderilor veniturilor ºi forþei de muncã, muncii cu timp parþial,
evidenþele bunurilor de plasare, statele de salarii etc.
3.5. Informarea corectã ºi rapidã este dependentã de transmiterea,
verificarea, prelucrarea ºi prezentarea datelor. În acest context se impune
crearea unei bãnci de date în domeniul populaþiei ºi forþei de muncã.
Aceasta este o modalitate eficientã de organizare a informaþiilor, conferind
independenþã aplicaþiilor, eliminând suprapunerile, având întrebuinþãri ºi
apeluri multiple, oferind posibilitãþi diferite de acces, exploatare ºi
flexibilitate structuralã. Banca de date în acest domeniu împreunã cu altele
din alte domenii sau þãri, pot sta la baza organizãrii reþelelor de informaþii
interne, la nivelul economiei naþionale sau teritorial, ca ºi a celor
internaþionale în domeniul social, al populaþiei, al forþei de muncã etc. Cu o
asemenea bancã de date ºi þinând cont de prevederile de comparabilitate
impuse de organismele internaþionale, România ar avea capacitatea sã se
integreze programelor, sistemelor informaþionale ºi bazelor de date
socioeconomice existente deja de peste douã decenii în lume (de exemplu:
EUROMET, DIANE, EUROBASE, MISON etc.).
La nivelul economiei naþionale, existenþa unui sistem de informare
general eficient impune nu numai crearea bãncilor de date pe domenii, dar
ºi a unui sistem de date a datelor integrat, presupunând standardizarea
schemei datelor de intrare, a fluxurilor informaþionale ºi a proceselor de
transformare a indicatorilor.
3.6. Având în vedere starea actualã a sistemului informaþional în
domeniul populaþiei ºi a forþei de muncã din þara noastrã, considerãm cã
este neapãratã nevoie de: a) “actualizarea” sistemului de indicatori (dând
prioritate celor care caracterizeazã starea ocupãrii forþei de muncã, ca ºi din
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domeniul ºomajului a cãrui statisticã este în faza de iniþiere; b)
reconsiderarea metodelor ºi surselor de culegere a datelor acordând o
deosebitã atenþie realizãrii la timp, periodic a recensãmântului populaþiei ºi
organizând un sistem de anchete ºi cercetãri selective pe anumite probleme
prioritare (de exemplu: ocupare, venituri etc.); c) organizarea, prelucrarea ºi
prezentarea rapidã a informaþiilor cu ajutorul tehnicii moderne de calcul,
utilizatã în realizarea bãncilor de date ºi a reþelei de informaþii în acest
domeniu.
Primul pas în reconstituirea sistemului informaþional consider[m cã
trebuie sã fie “filtrarea” celui existent, pentru a rãmâne numai informaþiile
necesare ºi utile, sursele ºi metodele corespunzãtoare lor, la care sã se
adauge elemente noi (indicatori tehnici, metode etc.) cerute pe diferite
trepte organizatorice, descentralizat, în economia de piaþã ce evolueazã la
noi în þarã.
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PARTEA A II-A

PROBLEMATICA PROPUNERII ÎN ROMÂNIA
ÎN PERIOADA ACTUALÃ
Dorin ALDEA
În tranziþia de la “socialismul real” la capitalism, controversele cele
mai aprinse sunt cele legate de noþiunea ºi funcþia socialã a proprietãþii.
Instituþie de interes fundamental, atât pentru ºtiinþele economice cât ºi
pentru cele juridice, este firesc interesul pe care proprietatea îl suscitã,
aflându-se în centrul interesului public ºi al celui teoretic mai ales în faza de
tranziþie, de radicalã transformare pe care o traversãm.
Abordând aceastã problematicã, studiul ºi-a propus complinirea unei
relative lacune în gândirea ºi teoria economico-juridicã fundamentalã din
România, urmãrind, pe de o parte, elucidarea fundamentelor economice ale
proprietãþii în genere ºi ale dreptului de proprietate în particular, iar pe de
altã parte, pe aceste baze, stabilirea unor coordonate esenþiale, a unor
restricþii obiective, a unor parametri economico-sociali ai procesului de
privatizare.
În primul capitol al lucrãrii se face trecerea în revistã a celor mai
recente opinii exprimate în ceea ce priveºte 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 conceptelor de proprietate ºi drept de
proprietate, atât în sensul lor larg – economic - cât ºi în cel mai restrâns –
juridic -, precum ºi câteva modalitãþi de consacrare a instituþiei proprietãþii
din punct de vedere constituþional în sistemele de drept 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
modularea 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, fiind trase 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
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stabilizare a acestuia pe parcursul însuºi procesului de privatizare, fãcânduse unele evaluãri asupra rolului statului ºi al altor agenþi economici în acest
proces.
În anexele lucrãrii sunt prezentate în detaliu unele reglementãri din
þãri est-europene ºi din Europa de Vest sau America de Nord referitoare la
regimul juridic de atragere a capitalului strãin în orbita efortului de
impulsionare a dezvoltãrii economico-sociale a statelor respective.
Studiul încearcã, pe baza acestei analize comparative, care are în
mod necesar ºi o tentã istoricã, sã punã în evidenþã cauzele care au
generat prãbuºirea conceptului de “proprietate socialistã” în sensul pe care
aceasta a avut-o în þãrile fost-socialiste din estul european. Se aminteºte în
acest sens, cã au existat luãri de poziþie ºi încercãri de reformare a
sistemelor economice bazate pe acest concept de mai multã vreme, care
au premers transformãrile radicale de la sfârºitul anilor 1980 ºi începutul
ultimului deceniu al acestui secol.
Se apreciazã cã profunda crizã economicã în care au intrat þãrile
socialiste în anii 1980 este rezultatul a doi factori conjugaþi “dirijismul”
centralizat în mod excesiv ºi absenþa cvasitotalã 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”.
Problema este aceea cã 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 (a se vedea
regimul proprietãþii “socialiste” de stat din România de pânã la Revoluþia din
1989). Ori, administrarea cu eficienþã a proprietãþii este eficienþa însãºi.
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Prin intermediul acestei circulaþii, proprietatea îºi verificã nu simpla
existenþã fizicã, ci valoarea economicã realã – valoarea realã de
întrebuinþare. Ea nu se pierde, nu se iroseºte pe sine ca substanþã ºi nu-ºi
lasã, neutilizatã valoarea de întrebuinþare – ci pur ºi simplu trece în
proprietatea altuia care are mai mult interes sau se pricepe mai bine s-o
gestioneze. Dacã o proprietate este scoasã practic din circuitul civil – cum
era cazul proprietãþii “socialiste” de stat, ºi nu numai practic, ci ºi teoretic –
posibilitãþile ei de dezvoltare se diminueazã, având în vedere faptul cã
unicul ei “proprietar” – statul, în esenþã – nu are cum s-o piardã ºi, în
consecinþã, lipseºte un suficient factor motivaþional, stimulativ în
dezvoltarea acestei proprietãþi. Ori, faimoasa tezã a “triplei calitãþi” a
oamenilor muncii – proprietari, producãtori ºi beneficiari – s-a dovedit o
utopie, pe care nici cele mai aberante eforturi propagandistice n-au putut so transforme în realitate cât de cât consistentã.
În mod concret se poate spune cã în þãrile “socialiste” nu s-a realizat
de fapt “socialismul”, ci s-a ajuns efectiv la un capitalism “monopolist de
stat” în ultima, suprema, absoluta lui formã – statul fiind unic proprietar a tot
ceea ce are o semnificaþie sensibilã pentru viaþa ºi dezvoltarea economicã
ºi, în consecinþã, dictator spiritual unic.
Concluzia lucrãrii bazatã pe considerentele expuse mai sus, este
aceea a necesitãþii existenþei unui sistem echilibrat al formelor dreptului de
proprietate, care sã excludã orice posibilitate de monopol – economic, ca
bazã potenþialã a celui politic ºi spiritual.
În capitolul consacrat – principal – problemelor legate de procesul de
privatizare, se avanseazã unele propuneri de “amendare” a “scenariilor”
deja existente în acest domeniu ºi sunt ridicate unele probleme de principiu,
dar cu efect economic potenþial considerabil pe termen mai lung.
Desigur cã se pot imagina nenumãrate tipuri de variante de
privatizare; în general însã, ele pot fi clasificate în douã mari grupe:
a) variante care tind cãtre sau chiar se vor “ideale”;
b) variante care tind sã þinã cont, într-o mãsurã mai micã sau mai
mare, de condiþiile reale, concrete de la care se porneºte, sau care
au ca punct de plecare tocmai un program de modificare a acestor
condiþii în scopul de a permite implementarea variantei “ideale”.
Construcþia teoreticã a variantelor “ideale” este, desigur, mai simplã,
reprezentând, la urma urmelor, doar un exerciþiu de imaginaþie. Construcþia
practicã a unui curs de acþiune economic ºi/sau politic, este însã o
problemã mult mai dificilã ºi mai complexã, cerând, înainte de toate,
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stabilirea unor criterii. Se poate opera distincþia între douã forme de
“privatizare”:
a) “mica” privatizare (în sensul micilor, mãrunþilor paºi de început),
care are loc de jos în sus, pe baza libertãþii pe care o dobândesc
agenþii economici - indivizii - de a-ºi manifesta libera iniþiativã, prin
exercitarea unor activitãþi productive sau prin înfiinþarea de unitãþi
economice particulare;
b) “marea privatizare”, de sus în jos, prin transformarea parþialã sau
totalã, dintr-o datã sau treptat, a unora dintre actualele unitãþi
economice de stat sau cooperatiste în unitãþi economice aflate în
proprietate privatã.
Se mai poate opera o distincþie, în opinia noastrã, criteriul fiind acela
al “obiectivului” sau “bunului” supus privatizãrii. De aceea, considerãm, cã,
în fond, conceptul de privatizare are un sens mult mai larg decât cel care i
se atribuie de obicei: este vorba despre faptul cã privatizãrii îi pot fi supuse
nu numai întreprinderile economice de stat, dar ºi cooperativele fondul
locativ anumite instituþii social-culturale, unitãþi de cercetare-proiectare.
Privatizarea nu constituie, cum s-a spus ºi în alte împrejurãri un scop
în sine. Semnificaþia sa economicã ºi socialã (întãritã de un cadru juridic pe
mãsurã) poate fi evaluatã cu maximum de concizie prin raportarea la nivelul
eficienþei economice, respectiv a gradului care susþine, pe termen lung, o
atare creºtere.
Problema cea mai grea ce se cere surmontatã constã în aceea cã în
implementarea unei politici de privatizare trebuie sã pornim cu o demitizare,
cu dislocarea unui concept economico-politic exprimat sub o formã socialjuridicã la care marea majoritate a populaþiei este încã sensibilã.
Avem în vedere ideea – cu puternicã încãrcãturã ideologicã, de
esenþã populistã - de proprietate a întregului popor. Sigur, este vorba
despre o ficþiune dar este cazul unei ficþiuni - slogan politic - care a ajuns sã
îmbrace o formã legalã ºi reprezintã expresia unei anumite conºtientizãri
sociale ºi a unei anumite mentalitãþi ºi sensibilitãþi de masã, de care trebuie
sã se þinã seama tocmai pentru cã dorim sã creãm un stat de drept. De
aceea, privatizarea ar trebui, dupã pãrerea noastrã sã corespundã cel puþin
unei duble cerinþe: aceea de a ridica eficienþa activitãþilor economice dar ºi
principiului echitãþii în distribuþia proprietãþii “socialiste”. Conceptul de
proprietate nu poate avea, desigur, o funcþie ºi o justificare exclusiv
pragmatice, dar nici ideologice; în condiþii sociale normale, dincolo de lupta
de interese private sau de grup, interesul general – naþional sau chiar
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macrogeopolitic - trebuie – ºi îºi face, mai devreme sau mai târziu loc. Ori,
la ora actualã, interesul dominant al societãþii îl reprezintã procesul de
privatizare, în primul rând în sensul reaºezãrii raporturilor dintre stat ºi
individ pe baze principial noi, prin desfiinþarea monopolului economic al
primului ºi restaurarea libertãþii economice – ca bazã a celei social-politicea ultimului.
Privitã din punct de vedere al numãrului de subiecþi dar cu luarea în
considerare a posibilitãþii exercitãrii directe a dreptului de dispoziþie
proprietatea îmbracã trei forme esenþialã:
− proprietate individualã;
− proprietate de grup-asociativã;
− proprietate de stat.
Dacã în primele douã forme titularul dreptului de proprietate îºi poate
exercita direct - într-o mai micã sau mai mare mãsurã dreptul de dispoziþie,
în cazul celei de-a treia forme, acest lucru nu mai este posibil.
Considerãm aceastã distincþie drept fundamentalã.
Este însã evident cã funcþionalitatea acestor forme de proprietate ºi,
ca atare, eficienþa lor socialã, depinde de mecanismul în care sunt integrate
– ºi acest lucru este valabil pentru toate doctrinele care, în domeniu, au
pretins sau pretind la drept de existenþã sau – chiar mai mult – la afirmare.
Varietatea formelor juridice de expresie ale drepturilor pe care ºtiinþele
juridice le numesc – ºi nu în mod inutil- reale, trebuie sã poatã fi însã
identificatã cu expresia lor economicã, dincolo de orice dogmatism politicoideologic.
Se aratã, spre exemplu, cã varietatea formelor de privatizare poate fi
sensibil mai mare decât cea prevãzutã de Legea nr.15 /1990, care, în fond,
constituie doar primul pas pe calea privatizãrii, putând fi caracterizatã doar
ca “enunþ de principiu” al acesteia.
Primul pas pe calea privatizãrii este de fapt un proces de
descentralizare ºi de dezetatizare.
Privatizarea însã e un proces mult mai complex, care nu poate avea
loc decât în condiþiile unei pieþe reale, cu toate mecanismele puse în
funcþiune.
Problema esenþialã este, desigur, cea a lipsei de capital. Pe lângã
soluþiile avansate de alþi autori, considerãm cã ar putea fi luate în
considerare ºi alte posibilitãþi:
1) propensitatea populaþiei pentru cumpãrarea de acþiuni poate fi
stimulatã, a priori ºi în cursul procesului de privatizare, prin acordarea unor

162
facilitãþi corespunzãtoare; este vorba nu numai de formarea pe aceastã cale
a capitalului necesar privatizãrii, dar ºi de crearea unei noi mentalitãþi, a
unei tendinþe psihosociale fireºti pentru acumulare; în mod concret, s-ar
putea avea în vedere crearea unor depuneri CEC de tip special, destinate
expres privatizãrii, cu un regim special – o ratã a dobânzii superioare celei
curente ºi generatã împotriva inflaþiei prin indexare. Dl. A. Iancu
argumentând cã liberalizarea preþurilor va “absorbi” o bunã parte din
disponibilitãþile bãneºti ale populaþiei, aratã cã “Creºterea contribuþiei
populaþiei la cumpãrarea acþiunilor este legatã de sporirea ºanselor acesteia
de a ridica nivelul veniturilor reale ºi de crearea unor facilitãþi din partea
guvernului de a sprijini ºi încuraja populaþia sã cumpere acþiuni, inclusiv prin
acordãri de credite avantajoase în acest scop.”
O altã laturã a problemei de care se face abstracþie este faptul cã
vânzarea unor acþiuni cãtre cetãþenii strãini, ca formã de atragere a
capitalului strãin pe piaþa capitalurilor din România, poate duce la
maximizarea eficienþei vânzãrii acþiunilor din stat, prin mãrirea numãrului de
solicitanþi ºi deci ridicarea nivelului cererii; în plus, statul, care va rãmâne
încã o bunã bucatã de vreme, cel mai mare “capitalist”, va dispune astfel de
capital pentru efectuarea unor investiþii de utilitate publicã, pentru crearea
unei infrastructuri corespunzãtoare care se va adãuga la avuþia naþionalã ºi
care va crea premisele dezvoltãrii economice în ritmuri mai susþinute ºi va
favoriza astfel investiþiile sectorului privat.
În opinia noastrã, fie cã acest lucru se datoreºte sau nu, fenomenul
se va produce oricum în mod obiectiv, luând în consideraþie
comportamentul economic al populaþiei ca viitoare “masã de acþionari”
respectiv lipsa “gustului pentru risc” în cadrul acesteia. Marea masã a
acþionarilor vor dori – cu o mare probabilitate – sã-ºi transforme acþiunile
(purtãtoare ale unui profit totuºi incert ºi cu un anumit grad de risc) în bani,
care sã-ºi cumpere bunuri de consum imediat sau de folosinþã îndelungatã.
Oferta, bruscã ºi masivã depãºind cu mult nivelul cererii va duce la un
“CRAH” al bursei sau a pieþei acþiunilor, care va antrena eventual, prin
efectul propagat al panicii, chiar ºi acea parte a populaþiei care, iniþial, va fi
dorit sã pãstreze acþiunile. ªi aici este adevãratul moment în care deþinãtorii
de capitaluri – cea mai mare parte de provenienþã ilicitã – ºi chiar investitori
strãini (mai ales cã, în condiþiile în care liberalizarea preþurilor întârzie
aceºtia îºi vor putea forma capitaluri substanþiale prin operaþiunile
speculative de schimb valutar la “bursa neagrã”), vor putea cumpãra, la
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preþuri ridicate, pachetele de control ale întreprinderilor – societãþi,
transformându-se în patronii de facto ºi de jure ai acestora.
Din moment ce este vorba despre trecerea la o economie de piaþã,
trebuie sã aplicãm din start o gândire ºi un raþionament “de piaþã”; a gândi
în termen “de piaþã” nu înseamnã în fond, eludarea principiului echitãþii;
vânzarea întreprinderilor cât mai bine asigurã, pe de o parte, trecerea lor în
mâinile unor manageri mai bine pregãtiþi profesionali ºi financiar, iar pe de
altã parte, acumularea capitalului necesar pentru restructurarea economiei,
pentru reechiparea unor capacitãþi slab dotate sau învechite, care altfel ar
trebui închise – generând o sporire a ºomajului – sau vândute sub valoare,
înregistrându-se în ambele cazuri, pierderi.
Din pãcate, saltul spre economia de piaþã se face, concomitent, de
foarte multe þãri deodatã, în aproximativ aceeaºi perioadã de timp, ceea ce
face ecuaþia privatizãrii ºi mai complexã; oferta va fi – este – de dimensiuni
gigantice ºi deþinãtorii de capitaluri disponibile relativ puþin. De aceea,
fostele þãri ale socialismului “real” vor deschide o adevãratã competiþie
pentru a oferi investitorilor strãini regimuri juridice cât mai atrãgãtoare – o
parte din aceste þãri se vor transforma chiar în adevãrate “paradisuri
financiare” pentru capitalul strãin. Este vorba despre o adevãratã “reacþie în
lanþ” cu efecte greu previzibile, ºi cu repercusiuni încã greu de imaginat
chiar asupra economiilor din vestul dezvoltat, ale cãrui pieþe esenþiale (piaþa
capitalului, piaþa forþei de muncã etc.) vor fi, fãrã îndoialã puternic afectate.
Din acest punct de vedere, privatizarea va trebui realizatã fie într-un
ritm foarte alert, într-un termen foarte scurt, fie eºalonatã pe o lungã
perioadã de timp cu tatonãri prudente.
Din punct de vedere legislativ însã, ne gãsim, în cazul în care am dori
sã operãm privatizarea “deschisã cãtre exterior, încã din startul punerii în
vânzare a acþiunilor societãþilor comerciale, în dilema creatã prin principiul
controlului asupra penetraþiei capitalului strãin introdus prin Legea
nr.31/1990 (Legea societãþilor comerciale); desigur cã problema nu se pune
în cazul acþiunilor nominative, dar despre ce control va putea fi vorba în
cazul acþiunilor la purtãtor? În sfârºit, se poate recurge ºi la experienþa
iugoslavã a conversiunii datoriei externe în investiþii interne de capital prin
acordarea posibilitãþii transformãrii primei, în condiþii avantajoase în
investiþie privatã de capital strãin în economie.
Important ni se pare rolul statului în cazul viitoarelor licitaþii în care
acesta va trebui sã fie o prezenþã activã, intervenind cu operativitate atunci
când se constatã o tendinþã de scãdere a cursului acþiunilor sub o cotã
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rezonabilã. De asemenea într-o primã fazã este necesar ca acþiunile care
se emit sã fie numai acþiuni nominale, ºi care sã nu poatã fi negociate decât
prin intermediul bursei la care statul sã poatã de asemenea participa,
intervenind în cazul unui curs prea scãzut.
Ecuaþia privatizãrii, ca fenomen cu extrem de profunde semnificaþii
politice, economice ºi sociale, circumscris cadrului ºi motivaþiilor expuse
anterior, presupune câteva restricþii cu caracter obiectiv. Într-o schematicã
încercare de a le sintetiza, acestea sunt urmãtoarele: a) elucidarea
conceptului ºi elaborarea, în consecinþã, a unei linii strategice ºi a unei
politici economice tactice corespunzãtoare; b) crearea cadrului juridic
adecvat; c) restructurarea economiei naþionale; d) crearea unei noi
mentalitãþi a unor noi deprinderi ºi atitudini psihosociale, a unui nou
comportament economico-social; e) instituirea ºi asigurarea efectivã a unui
sistem de protecþie socialã în perioada de tranziþie ºi în perspectivã.
Restricþiile evidenþiate sunt, de fapt, parametri esenþiali în cadrul
cãrora este necesar a se realiza privatizarea; durata însãºi a procesului de
privatizare depinde de respectarea acestor restricþii. Menþionãm însã cã
diferenþierea operatã are în bunã parte, ea însãºi, un caracter formal iar
durata procesului de privatizare – unul relativ. Pe de-o parte, accelerarea
ritmului privatizãrii devine obiectiv necesarã, ca urmare a presiunii
exercitate de însãºi inerþia procesului amorsatã în mod aproape natural; pe
de altã parte, necesitatea menþinerii asupra dezvoltãrii procesului (ceea ce
tinde sã frâneze într-o oarecare mãsurã ritmurile) este datã de limita în care
efectele social-economice imediate sunt suportabile pentru populaþie în
fiecare etapã datã.
Ceea ce ni se pare esenþial este faptul cã, o datã început procesul –
sau procedura – privatizãrii se cere desfãºurat rapid, într-un cadru legal
strict controlat ºi cel puþin schiþat – dacã nu pregãtit efectiv-cu suficient timp
înainte; acest lucru este extrem de necesar tocmai pentru a se evita
fenomene grave de distorsiune într-o economie ºi aºa construitã dupã un
model preponderent artificial. Orice ºansã de reuºitã rapidã a unui scenariu
de privatizare constã în succesiunea continuã ºi în ritmuri susþinute a
secvenþelor logice, precum ºi în controlul legal al acestora.
Trebuie avut în vedere, în acelaºi timp, cã însãºi “privatizarea” va
marca un nou “ºoc”, de naturã economicã ºi socialã; în aceste condiþii,
derularea rapidã a privatizãrii, într-un cadru ºi sub control legal stricte,
devine esenþialã în scopul evitãrii unor noi ºocuri ºi a unor noi reacþii
deosebit de virulente de presupus cu caracter de blocaj; iatã un exemplu:
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este clar cã operaþiunile legate de privatizare pot constitui ºi constituie
efectiv o sursã de profit pentru anumite persoane ºi de pierdere pentru alþii;
în orice operaþiune de acest gen – ºi mai ales de asemenea proporþii vor
exista “WINNERS AND LOSERS”, cei care câºtigã ºi cei care pierd – pierd
în mod absolut sau în mod relativ prin nerealizarea acelor profituri obþinute
de alþi cetãþeni fãrã ca aceºtia din urmã sã aibã calitãþi deosebite. Dacã
acest lucru nu poate fi evitat, este necesar ca el sã fie cel puþin atenuat.
Cauza fenomenului este parþial, naturalã diferitele segmente ale
societãþii având o mobilitate mentalã diferitã dar una este a avea un spirit de
întreprinzãtor, ºi alta aceea de a avea un spirit de speculant care
acþioneazã în afara sau la limita – uneori precarã - a legii; aceastã ultimã
categorie s-a “autoprivatizat” pe seama statului preluând produse la preþuri
de stat (multe din aceste produse fiind subvenþionate) ºi desfãcându-le la
preþul “pieþei” cu alte cuvinte, exploatând în folosul propriu acel monopol
care pânã nu demult a aparþinut statului sau chiar tinzând sã-l refacã în
propriul lor interes evident, problema de fond este aceea cã privatizarea
trebuie sã fie fãcutã la noi în condiþiile unei economii “de penurie”, de
insuficienþã a ofertei.
Privatizarea, înþeleasã ca admiterea ºi încurajarea întreprinderilor
private poate fi începutã imediat (mai bine dupã decât înaintea stabilizãrii
cãci altfel preþurile distorsionate pot încuraja activitãþi cu o valoare adãugatã
scãzutã sau chiar negativã).
Privatizarea bunurilor corporale (materiale fizice) care aparþin statului
– prin vânzare sau închiriere (sau “leasing”) poate fi de asemenea realizatã
rapid, pe bazã de competiþie. Dimpotrivã, privatizarea întreprinderilor de stat
trebuie sã fie precedatã de cãtre un proces de restructurare, înþeles în
primul rând ca demonopolizare, i.e. prin divizarea marilor concernuri
multiuzinale; dacã nu se va face acest lucru capitalurile altor întreprinderi
care se aprovizioneazã de pe piaþa dominatã de aceste monopoluri ar fi
subevaluate (se prezumã, într-o asemenea situaþie, cã subsidiile ad-hoc ºi
impozitele sunt deja eliminate în cursul procesului de stabilizare). Ca o
alternativã, un nivel suficient de competitivitate ar putea fi asigurat prin
liberalizarea comerþului. Privatizarea ar trebui, de asemenea sã, fie
precedatã de o redistribuire a capitalului între sectoare ºi întreprinderi într-o
cât mai mare mãsurã posibilã (chiar prin mãsuri administrative, în cazurile
cele mai evidente de ineficienþã productivã) ºi de o redistribuire a
surplusurilor necesare (în scopul de a acorda o mai mare flexibilitate
cumpãrãtorilor ºi de a nu descãrca asupra lor costurile desfiinþãrilor de

166
întreprinderi, garantând în acelaºi timp un tratament uniform al acelora care
sunt inutile).
O anumitã recapitalizare poate fi necesarã înaintea privatizãrii sau,
invers, excesul de numerar ar trebui sã fie anulat în sectoare despre care se
presupune cã vor fi închise; cu alte cuvinte, poate fi necesarã o parþialã
restructurare a capacitãþilor de producþie ºi financiare, care sã fie
completatã dupã privatizare.
Dupã demonopolizare ºi restructurare parþialã întreprinderile de stat
trebuie sã fie transformate în societãþi pe acþiuni, ale cãror acþiuni pot fi
iniþial deþinute de cãtre un unic holding de stat (precum trenhandanstalt în
Germania) sau de câteva holdinguri (dar nu sectoriale), astfel încât în cursul
privatizãrii existã un organism suficient de independent în mod vizibil
însãrcinat cu bunurile statului (un proces de “re-subiectivizare” a proprietãþii
de stat, dispersatã anterior într-o varietate de organisme centrale), care
exercitã prin intermediul drepturilor de vot un control indirect, diferit de
tutelarea directã de cãtre Ministerul de ramurã.
Problema dacã bunurile statului ar trebui sã fie vândute sau cedate
cetãþenilor ridicã probleme de politicã generalã, dar este de asemenea
relevantã pentru ordonarea secvenþialã a reformei, deoarece o politicã de
cedare, pe de o parte, necesitã o constrângere monetarã mai severã, iar pe
de altã parte, ea nu necesitã majoritatea precondiþiilor subsecvente
enumerate mai sus. Atracþia principalã a distribuþiei gratuite a bunurilor
statului înseamnã realizarea instantanee a sistemului capitalist, împreunã
cu baza centru suport popular a acestuia. Totuºi este puþin probabil cã
distribuirea gratuitã a bunurilor statului, în special dacã este însoþitã de o
lipsã temporarã de lichiditate datoratã unei obligaþii de a le deþine pentru o
anumitã perioadã înaintea revânzãrii, ar putea fi un substitut pentru aceste
precondiþii. În plus, orice asemenea gratuitate va trebui sã fie compensatã
printr-o impozitare mai ridicatã (ºi distorsionatã) decât în alte cazuri ºi va
lipsi guvernul de spaþiu de manevrã macroeconomicã creatã, în loc de cãtre
prezenþa datoriei private create în scopul de a finanþa achiziþionarea
bunurilor privatizate.
În orice caz este foarte important ca personalul de conducere al
întreprinderilor de stat sã fie informat în termeni preciºi dacã ºi când
întreprinderile lor vor fi privatizate, în ce modalitate ºi cum performanþele
întreprinderii lor vor fi evaluate ºi recompensate (sau penalizate). În caz
contrar, în cursul perioadei considerabile de timp luatã de procesul de
privatizare existã riscul (aºa cum s-a întâmplat efectiv în Polonia) unui
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comportament orientat pe termen scurt sau chiar de totalã paralizie a încã
unui mare ºi larg sector de stat.
Chiar ºi într-o economie bazatã pe proprietatea de stat, odatã ce
pieþele sunt activate iar deciziile sunt delegate întreprinderilor de stat, apare
necesitatea funcþiilor asumate în mod tradiþional de cãtre pieþele financiare:
concentrarea ºi dispersia riscului, capital lichid.
Primul pas necesar în aceastã direcþie este transferul funcþiilor
creditului comercial ºi a creditului de investiþii, în mod tradiþional atribuite
Bãncii Centrale de Stat ºi altor agenþii de credit specializate cu caracter
monopolist unui numãr de investiþii bancare aflate în competiþie.
O problemã esenþialã în reformarea regimului juridic al dreptului de
proprietate o reprezintã garantarea acestuia, a inviolabilitãþii lui ºi a egalitãþii
titularilor acestuia în faþa legii, în sensul cã proprietatea privatã trebuie pusã
pe picior de egalitate cu cea de stat. Cel puþin din punct de vedere formallegal, considerãm cã legislaþia adoptatã pânã în prezent în domeniul
“privatizãrii” are un caracter provizoriu, urmând sã-ºi capete o sancþiune, nu
ordinarã, ci constituþionalã.
O problemã deosebitã o ridicã faptul cã, în mod concret, dreptul de
proprietate este circumscris de o serie întreagã de alte drepturi – reale sau
de creanþã etc. nu numai cu rezonanþã în domeniul dreptului civil, ci ºi
administrativ, fiscal, penal, care, în acelaºi timp îi limiteazã ºi îi precizeazã
configuraþia; cu alte cuvinte, simpla definire a conþinutului acestuia nu este
suficientã; pentru a afla adevãrata portanþã, adevãrata întindere a dreptului
de proprietate trebuie sã fie identificate nu numai elementele sale
constitutive, ci ºi posibilitãþile (virtuale sau chiar în vigoare) de limitare ale
dreptului de proprietate.
Aceastã a doua direcþie de cercetare, aprofundare într-un spirit
pragmatic a instituþiei dreptului de proprietate, se prezintã însã ca o
tentativã de o complexitate deosebitã, care impune concentrarea eforturilor
unui colectiv mai larg de specialiºti, din domenii multiple. Motivul e faptul cã
tratarea diferenþiatã a unor categorii de drepturi reale, derivate în fond din
dreptul de proprietate, constituie, mai ales în perioada de tranziþie, una
dintre modalitãþile specifice ale politicii economice a statului, care, prin
intermediul unor mijloace ºi pârghii specifice ºi variate – în principal
economice ºi doar în mod secundar (de dorit într-o mãsurã cât mai micã)
administrative – trebuie sã influenþeze procesul reformei economice,
canalizând-o în sensul dorit – crearea economiei de piaþã liberã. Însã orice
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intervenþie produce în ultimã instanþã efecte asupra regimului dreptului de
proprietate – a drepturilor reale în general.
Desigur cã fenomenul este mai complex. Dacã s-ar pune doar
problema de a “reveni” la “vechile” forme ºi instituþie a proprietãþii, soluþia ar
fi mai simplã, deºi chiar ºi într-o asemenea ipotezã va trebui sã observãm
cã multe din stipulaþiile Codului nostru civil, în vigoare încã din 1864, sunt
astãzi depãºite. Conºtiinþa caracterului vetust, uneori chiar anacronic sau
insuficient a prevederilor acestuia a determinat diverse luãri de poziþie în
favoarea unei revizuiri a prevederilor sale, ºi chiar instituþionalizarea unor
comisii însãrcinate cu elaborarea unui nou proiect de Cod civil, în urmã cu
cca 20 de ani.
Trebuie reþinut însã cã, în fond, Codul civil trateazã doar despre unele
forme ale dreptului de proprietate; alte asemenea forme sunt reglementate
de dreptul – respectiv de Codul comercial, a cãrui “renovare” este doar un
efort de început, de datã foarte recentã.
Este evident cã simpla “repunere în funcþiune” a prevederilor din
Codurile civil ºi comercial nu ar fi suficientã – fie ºi doar pentru faptul cã în
perioada ultimelor patru decenii, instituþiile reglementate în aceste domenii
au cunoscut dezvoltãri ºi evoluþii importante.
Proprietatea, în sensul modern al cuvântului, este o noþiune care se
aplicã în raport cu o multitudine de “obiecte”. Nu întâmplãtor, clasificarea
drepturilor reale are în vedere – printre alte criterii, ºi pe acela al obiectului
material.
O distincþie fundamentalã, însã, ne apare a fi cea dintre proprietatea
asupra unor obiecte materiale corporale, fizice sau incorporale (dar nu
neapãrat metafizice) – ca, de exemplu, drepturile de proprietate intelectualã
– ºi dreptul de proprietate asupra capitalului.
Aceastã distincþie cu caracter fundamental, dupã pãrerea noastrã,
trebuie reþinutã de cãtre legiuitorul român pentru a-i servi punct de reper în
opera de construcþie a unui nou regim juridic al proprietãþii.
Dacã în ceea ce priveºte proprietatea imobiliarã, în dispoziþiile
vechiului Cod civil ºi ale celui comercial se gãsesc reglementãri mai mult
sau mai puþin mulþumitoare, legiferarea dreptului de proprietate asupra
capitalului este hotãrât insuficientã.

ROLUL ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIÞIILE
DESCENTRALIZÃRII CONDUCERII
ªI TRECERII LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

Trecerea de la economia de comandã la cea de piaþã reprezintã un
proces deosebit de complex care presupune concentrarea preocupãrilor
cercetãrii economice în vederea gãsirii modalitãþilor prin care sã se
realizeze tranziþia într-un termen cât mai scurt ºi cu costuri sociale minime.
În acest context, lucrarea1 debuteazã în primul capitol cu redefinirea
locului ºi rolului întreprinderii industriale în sistemul economiei naþionale în
condiþiile descentralizãrii procesului decizional ºi al afirmãrii autonomiei
reale. Se examineazã conþinutul ºi trãsãturile de bazã ale autonomiei
întreprinderii, punându-se un accent deosebit pe condiþiile necesare pentru
tranziþia la economia de piaþã: descentralizarea conducerii activitãþii
economice coroboratã cu extinderea proprietãþii private; redimensionarea ºi
reorganizarea întreprinderilor mari ºi foarte mari; reevaluarea riguroasã a
patrimoniului existent; flexibilizarea structurilor organizatorice ºi
îmbunãtãþirea metodelor de conducere; perfecþionarea pregãtirii cadrelor de
conducere; elaborarea ºi implementarea programelor proprii de schimbare
etc.
În capitolele urmãtoare sunt analizate principalele mutaþii ºi
caracteristici ale conþinutului funcþiunilor întreprinderii în ceea ce priveºte
forþa de muncã, cercetarea-dezvoltarea, specializarea ºi cooperarea în
producþie, funcþiunea comercialã ºi cea financiarã. Principalele concluzii ºi
propuneri rezultate din aceste capitole sunt prezentate în continuare.

1

Studiul a fost realizat în anul 1990.

ÎMBUNÃTÃÞIREA ORGANIZÃRII ªI CONDUCERII
FORÞEI DE MUNCÃ ÎN CONDIÞIILE TRANZIÞIEI
ÎNTREPRINDERILOR LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
dr. Ioan BRATU
Regiile autonome ºi societãþile comerciale cunosc în etapa actualã
transformãri profunde impuse de tranziþia de la economia de comandã la
economia de piaþã, de restructurarea ºi retehnologizarea producþiei, de
eficientizarea activitãþii productive. Aceste modificãri pun în faþa conducerii
factorului uman probleme complexe, variate ºi dificile în privinþa
dimensionãrii, asigurãrii ºi folosirii eficiente a forþei de muncã în fiecare
unitate.
Cercetãrile efectuate în întreprinderi din diverse ramuri industriale au
relevat cã în anul 1990 s-au manifestat numeroase neajunsuri datoritã
cãrora pe primele trei trimestre ale anului producþia marfã industrialã s-a
redus faþã de perioada corespunzãtoare din anul precedent cu 20,6%, iar
productivitatea muncii cu 22,8%. Pe fondul unei reduceri a timpului de
muncã cu 16,7% fondul de salarii a crescut cu 11,2%.
Între neajunsurile manifestate în organizarea ºi conducerea forþei de
muncã relevãm: a) trecerea la sãptãmâna de lucru de 5 zile fãrã asigurarea
mãsurilor tehnico-organizatorice necesare menþinerii nivelului producþiei; b)
abandonarea temporarã a menþinerii unor corelaþii economice potrivit cãrora
în orice economie ritmul de sporire a producþiei ºi productivitãþii muncii
trebuie sã devanseze ritmul de creºtere a fondului de salariu ºi a câºtigului
mediu; c) alterarea organizãrii producþiei ºi a muncii ºi “uºurarea” artificialã
a normelor de muncã pe unitatea de produs; d) apariþia ºi extinderea crizei
de încredere ºi autoritate. Toate acestea s-au concretizat în scãderea
ritmului de muncã, pasivitate, indolenþã, chiul, absenþe repetate de la
locurile de muncã, sustrageri, nepãsare faþã de rezultatele economice ale
activitãþii desfãºurate, înrãutãþirea calitãþii, creºterea de consumuri ºi
costuri, reducerea producþiei ºi a eficienþei economice.
Eliminarea neajunsurilor care se manifestã în domeniul organizãrii ºi
conducerii forþei de muncã impune ca organele de conducere ale regiilor
autonome ºi societãþilor comerciale sã acþioneze în mai multe direcþii.
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1. Elaborarea strategiei ºi politicii de personal
Inexistenþa în fiecare întreprindere a unei strategii ºi politici proprii de
personal este una din cauzele situaþiei în care ne gãsim.
Desfãºurarea eficientã a activitãþii fiecãrei întreprinderii presupune
elaborarea unei strategii de dezvoltare realiste, care sã prevadã obiectivele
strategice ce urmeazã a fi atinse, resursele umane, materiale ºi financiare
implicate, modalitãþile de realizare, toate aceste elemente se cer
fundamentate pe studii complexe de analizã, diagnozã ºi prognozã.
Conducerea resurselor umane are nevoie, datoritã creºterii
complexitãþii problemelor asigurãrii ºi folosirii forþei de muncã, de informaþii
multiple, oportune ºi reale asupra desfãºurãrii tuturor proceselor economice
ºi sociale.
În condiþiile actuale formularea unei strategii de dezvoltare cât mai
realistã implicã cunoaºterea nevoilor ºi posibilitãþilor de asigurare a
personalului în perspectivã, a cheltuielilor cu forþa de muncã nu numai
pentru stimularea ei, ci ºi pentru recrutarea, selecþionarea, formarea ºi
perfecþionarea continuã a pregãtirii sale profesionale.
Pentru elaborarea strategiei ºi politicii de personal conducerea trebuie
sã-ºi punã ºi sã caute rãspuns la numeroase întrebãri, cum ar fi: care va fi
impactul noilor produse, materiale ºi tehnologii asimilate de întreprindere
asupra conþinutului muncii, calificãrii ºi perfecþionãrii pregãtirii profesionale a
personalului, diviziunii ºi organizãrii muncii? Ce modificãri vor avea loc în
formele organizatorice, metodele ºi instrumentele de conducere? Care vor fi
sensurile ºi intensitatea modificãrii raporturilor între diferite categorii de
personal? Ce nivel va atinge productivitatea muncii?
Câþi oameni vor fi necesari ºi care va fi structura profesionalã a
acestora pe categorii, meserii ºi specialitãþi pentru realizarea obiectivelor
strategice ale întreprinderii? De unde vor fi recrutaþi ºi cum vor fi pregãtit în
continuare aceºti oameni? Cum se va face evaluarea performanþelor ºi
salarizarea diferitelor categorii de personal? Cât de amplã va fi mobilitatea
ºi cum va evolua protecþia socialã a forþei de muncã? Pe baza unor astfel
de studii se întocmeºte programul de perspectivã în care se precizeazã
necesarul cantitativ ºi calitativ de personal, sursele de recrutare, fondul de
salarii ºi salariul mediu, termenele intermediare ºi finale de realizare etc.
Precizarea concepþiei strategice ºi a programului de perspectivã
permit sã se stabileascã coordonatele politicii de personal, respective de
recrutare, selecþionare, motivare, pregãtire ºi promovare a acestuia. Prin
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politica de personal se urmãreºte atragerea ºi menþinerea în întreprindere a
cadrelor competente necesare realizãrii cu maximã eficienþã a obiectivelor
sale strategice, tactice ºi curente. Strategia ºi politica de personal reprezintã
elemente fundamentale pentru conducerea forþei de muncã.

2. Determinarea riguroasã a necesarului de personal
sub aspect numeric ºi structural calitativ
Multe întreprinderi realizeazã o productivitate scãzutã datoritã faptului
cã au un surplus de personal. În consecinþã, de dimensionarea ºtiinþificã a
necesarului de personal cerut de realizarea obiectivelor depinde în mare
mãsurã productivitatea muncii ºi eficienþa activitãþii întreprinderii. În
soluþionarea corespunzãtoare a acestei probleme trebuie sã se porneascã
de la anumite criterii: productivitate, costuri, rentabilitate, eficienþã,
competitivitate.
Cel mai important criteriu pentru dimensionarea numãrului ºi structurii
personalului este cel al eficienþei economice. Pragul minim de rentabilitate
al producþiei reprezintã limita maximã a cheltuielilor cu munca vie ºi
respectiv a numãrului de locuri de muncã ºi a fondului de salarii.
În vederea determinãrii numãrului ºi structurii forþei de muncã este
necesar sã se þinã seama de deosebirile existente între munca diferitelor
categorii de personal. Astfel munca personalului de conducere ºi de
concepþie se deosebeºte de munca muncitorilor ºi funcþionarilor.
Cunoaºterea deosebirilor existente între munca diferitelor categorii de
personal devine o premisã esenþialã a dimensionãrii riguroase a numãrului
ºi structurii acestuia.
Pentru dimensionarea corectã a personalului de specialitate (de
conducere, de concepþie ºi de birou) o importanþã deosebitã are elaborarea
ºi aplicarea unei structuri organizatorice optime ºi descrierea
corespunzãtoare a tuturor posturilor sau funcþiilor, iar pentru stabilirea
corectã a necesarului de muncitori trebuie sã se repunã în drepturi
organizarea ºi normarea muncii.
a) Dimensionarea ºi folosirea raþionalã a personalului din aparatul de
conducere a întreprinderii impune descrierea posturilor sau funcþiilor.
Actualele descrieri de posturi sunt însã în multe întreprinderi o listã de
sarcini ºi rãspunderi fãrã a defini obiectivele operaþionale urmãrite ºi a
preciza volumul de muncã necesar îndeplinirii sarcinilor, mijloacele utilizate
ºi metodele de muncã folosite în acest scop, cauzei ce au generat în
numeroase cazuri fie o supraîncãrcare a titularului postului cu efecte
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negative asupra calitãþii lucrãrilor sau prelungirea termenelor de realizare,
fie mai ales, o subutilizare cu efecte negative asupra eficienþei activitãþii
economice. De asemenea, multe din descrierile de posturi, odatã ce au fost
redactate, sunt revizuite foarte rar sau nu sunt revãzute de loc astfel cã,
foarte curând ele pierd caracterul de instrumente practice de lucru,
devenind documente învechite. Fiecare angajat trebuie sã aibã sarcini
precise, clare, bine delimitate pentru a facilita identificarea uºoarã atât a
meritelor, cât ºi a greºelilor, pentru o evaluare cât mai corectã a activitãþii
sale.
Descrierile de posturi pot deveni instrumente utile atât pentru cadrele
de conducere, cât ºi pentru titularii lor numai dacã sunt întocmite pe baza
unor studii aprofundate privind natura, complexitatea ºi volumul lucrãrilor
mijloacelor, metodelor sau procedeelor de realizare criteriile de calitate,
eventual termenele de realizare dacã este cazul, relaþiile postului cu alte
posturi pe verticalã ºi orizontalã etc.
Prin descrierea posturilor se asigurã o concordanþã cât mai deplinã
între sarcini, competenþe ºi rãspunderi.
Fireºte, forma ºi stilul descrierilor de posturi trebuie sã fie adaptate
cerinþelor specifice ale fiecãrei întreprinderi ale fiecãrui compartiment sau
funcþie.
Descrierea postului este un instrument larg aplicat în întreprinderile
din þãrile avansate.
Pe lângã rolul esenþial de a asigura folosirea integralã ºi eficientã a
capacitãþii de muncã a salariaþilor, descrierile de posturi servesc ºi altor
scopuri ºi anume: selecþionarea personalului în vederea angajarii ºi
promovãrii, evaluarea posturilor ºi ierarhizarea salariilor, îmbunãtãþirea
organizãrii muncii, aprecierea rezultatelor activitãþii angajaþilor desprinderea
cerinþelor de pregãtire ºi perfecþionare profesionalã.
Dimensionarea riguroasã a necesarului de muncitori depinde în mare
mãsurã de extinderea ºi calitatea normelor de muncã aplicate.
Din analiza efectuatã în unele întreprinderi industriale a rezultat cã, în
acest an, normele de muncã sau lãrgit fãrã o fundamentare tehnicã ºi
economicã ceea ce a condus la încasarea salariilor tarifare de cãtre angajaþi
în condiþiile realizãrii producþiei programate numai în proporþie de 70-80%.
În aceste condiþii s-a redus capacitatea normelor de muncã de a asigura
folosirea corespunzãtoare a timpului de muncã al salariaþilor ºi a
capacitãþilor de producþie ºi de a menþine echilibrul dintre producþie,
productivitate, fond salarii ºi salariul mediu.
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Normele de muncã trebuie sã reflecte în permanenþã progresul tehnic
ºi sã þinã seama de condiþiile ergotehnice ºi organizatorice nou asigurate,
ca rezultat al oricãrei modificãri a tehnologiei ºi a metodelor de lucru menite
sã reducã consumul de muncã vie.
În primul rând, este necesarã sporirea numãrului de personal afectat
acestei activitãþi ºi îmbogãþirea cunoºtinþelor profesionale ale organizatorilor
ºi normatorilor; în al doilea rând, se cere reconsiderarea studiului muncii ºi
intensificarea preocupãrilor pentru organizarea ergonomicã a locurilor de
muncã în vederea uºurãrii muncii ºi reducerii consumului de muncã; în al
treilea rând, organizarea ºi normarea muncii nu trebuie sã se opreascã
numai la activitãþile productive de bazã ci sã se extindã ºi la activitãþile
auxiliare ºi de birou. Nivelul productivitãþii muncii europene poate fi atins
prin retehnologizarea producþiei, ridicarea calitãþii forþei de muncã
organizarea ºi normarea ºtiinþificã a muncii.
În acest context, îmbunãtãþirea organizãrii ºi normãrii muncii tuturor
categoriilor de salariaþi are o deosebitã importanþã pentru stabilirea
riguroasã a necesarului de personal, folosirea deplinã ºi eficientã a timpului
de muncã ºi a capacitãþilor de producþie, creºterii productivitãþii muncii ºi a
eficienþei producþiei. Sistemul de normare a muncii trebuie sã permitã
evaluarea contribuþiei fiecãrui lucrãtor la realizarea obiectivelor întreprinderii
sã înlesneascã aplicarea corectã a sistemului de salarizare la nivel de nivel
de individ ºi formaþie de lucru sã menþinã echilibrul între volumul ºi calitatea
rezultatelor economice dobândite de fiecare întreprindere ºi veniturile
obþinute de salariaþi.
Revizuirea pe baze ºtiinþifice realiste a sistemului de organizare ºi
normare, domeniu în care se aflã mari resurse de sporire a productivitãþii ºi
eficienþei muncii prin utilizarea largã a modalitãþilor, tehnicilor ºi
instrumentelor specifice acestui domeniu.
Normele de muncã dobândesc în mecanismul de piaþã un rol deosebit
de important. Prin ipostazele sale funcþionale norma de muncã îndeplineºte
rolul de ferment, de catalizator al mecanismului economic de piaþã fiind
resortul generator de eficienþã.

3. Asigurarea cantitativã ºi calitativã a necesarului de
personal
În prezent, mai mult ca oricând se impune asigurarea întreprinderilor
cu personal competent, capabil sã îndeplineascã obiectivele asumate de
conducerea acestora.
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În contextul creãrii condiþiilor pentru o competiþie realã pentru
ocuparea unui loc de muncã apare posibilã selecþia personalului dupã
competenþã ºi aptitudini voinþã de perfecþionare ºi rezultate, astfel încât
dinamica productivitãþii muncii sã devanseze dinamica salariilor.
Dintre procedeele de asigurare a unei corelaþii eficiente între natura ºi
complexitatea lucrãrilor prevãzute în descrierile posturilor ºi personalul ce
urmeazã sã fie încadrat pe aceste posturi, selecþia reprezintã o modalitate
de intervenþie cu caracter mai general. Ea þine seamã de sarcinile ce se cer
realizate ºi de variabilitatea foarte mare de la individ la individ a trãsãturilor
fiinþei umane. Bazându-se pe cerinþele principiului “omul potrivit la locul
potrivit” selecþia profesionalã poate lua în întreprinderi o multitudine de
forme ºi poate interveni la diverse niveluri selecþia fereºte întreprinderea de:
efectuarea unor cheltuieli de adaptare prelungite ºi instruiri inutile pentru cei
ce nu se adapteazã ºi pãrãsesc întreprinderea; rebuturi, utilaje deteriorate,
materie primã ºi energie irositã; nerealizarea normelor de muncã; accidente
de muncã, fluctuaþie etc. De asemenea, pentru un individ un loc de muncã
neadecvat înseamnã: insucces profesional ºi insatisfacþie în muncã
eventualitatea pericolului de accident; necesitatea unei reorganizãri. Având
în vedere cã toate aceste aspecte afecteazã calitatea produselor,
productivitatea muncii, eficienþa economicã, competitivitatea, fiecare
întreprindere ar trebui sã recurgã la selecþia profesionalã.
Selecþia personalului implicã examinarea pe baza unui set de teste
validatã pentru fiecare profesie sau meserie atât a noilor angajaþi, cât ºi a
personalului existent în vederea reorientãrii profesionale. Aceastã acþiune
permite sã se asigure folosirea mai eficientã a forþei de muncã.
O atenþie deosebitã se cere acordatã restructurãrii unor activitãþi din
cadrul întreprinderilor ºi reorientãrii profesionale. În unele întreprinderi s-au
organizat laboratoare de testare psihoaptitudinalã a salariaþilor, încadrate cu
specialiºti ºi dotate cu aparaturã ºi documentaþia necesarã desfãºurãrii unei
investigaþii corespunzãtoare pentru toate categoriile de personal. Aceste
laboratoare ar trebui extinse în toate întreprinderile foarte mari ºi mari, iar
pentru întreprinderile mijloci ºi mici s-ar putea crea centre teritoriale
municipale sau judeþene de selecþionare ºi orientare profesionalã.
De asemenea, este necesar ca angajarea definitivã sã se facã dupã
6-12 luni de probã în funcþie de rezultatele obþinute.
Motivarea personalului
O deosebitã importanþã pentru antrenarea salariaþilor la realizarea
obiectivelor întreprinderii are motivarea superioarã a acestora, prin
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evaluarea corespunzãtoare a rezultatelor obþinute ºi aplicarea celor mai
adecvate sisteme ºi forme de stimulare a performanþelor economice, a
competenþei profesionale.
Performanþa muncii este dependentã de forþa ºi calitatea evaluãrii ºi
stimulãrii personalului.
Motivarea presupune punerea în concordanþã a muncii ºi rezultatelor
ei cu veniturile obþinute.
Cât timp salariatul nu constatã existenþa unui raport direct între
munca lui ºi compensarea rezultatelor ei el pierde interesul pentru a obþine
noi performanþe.
Productivitatea scãzutã din întreprinderile noastre a fost determinatã
de anihilarea iniþiativei ºi de insuficienta cointeresare a competenþei ºi
responsabilitãþii.
În aceste condiþii salariul ºi alte drepturi salariale trebuie sã devinã un
instrument major de motivare a lucrãtorilor de la toate nivelurile
organizatorice ale întreprinderi.
În vederea motivãrii este necesar ca organele de conducere ale
fiecãrei întreprinderi sã elaboreze ºi sã introducã sisteme de evaluare a
rezultatelor muncii atât pe uzine, secþii, ateliere, formaþii de lucru cât mai
ales, pentru fiecare salariat în parte.
Numai dupã ce munca fiecãrui om, a fiecãrui microcolectiv a fost
riguros evaluatã se poate recurge la acordarea stimulentelor fãrã limite.
Elaborarea ºi aplicarea sistemelor de evaluare la nivelul uzinelor,
secþiilor, atelierelor, formaþiilor de lucru are drept scop sã indice conducerii
care sunt acele componente structurale care influenþezã pozitiv sau negativ
rezultatele de ansamblu, iar aprecierea rezultatelor individuale contribuie la
fundamentarea stimulãrii ºi promovãrii fiecãrui angajat.
Evaluarea presupune o evidenþã riguroasã a aportului adus de fiecare
lucrãtor la realizarea obiectivelor curente ºi de perspectivã ale întreprinderii
ºi o judecatã de valoare asupra salariaþilor întreprinderii luaþi fiecare separat
în calitatea lui de titular a unui post, apreciere care relevã modul de
realizare a sarcinilor private cantitativ ºi calitativ.
Ea furnizeazã elementele necesare stimulãrii, formãrii ºi perfecþionãrii
profesionale.
Este evident cã într-o economie eficientã salariile trebuie sã fie
corelatã cu performanþele astfel încât omul sã fie sigur cã rezultatele muncii
sale îi aparþin, cã valoarea este recunoscutã ºi promovatã, cã munca de
calitate este recompensatã pe mãsurã.
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Pentru atragerea ºi menþinerea personalului în cadrul întreprinderii,
precum ºi pentru creºterea contribuþiei fiecãruia la performanþele acesteia,
conducerea trebuie sã apeleze la sistemul de recompensare a personalului.
Conducerea trebuie sã acþioneze prin sistemul de evaluare ºi
cointeresare în direcþia schimbãrii mentalitãþilor ºi deprinderilor acumulate în
trecut, în aºa fel încât fiecare om sã devinã conºtient cã singurul acces la
venit mai mare îl poate oferi numai o eficienþã economicã superioarã.
Fiecare lucrãtor ar trebui sã ºtie cã orice cheltuialã avansatã se cere
recuperatã în condiþiile obþinerii unui beneficiu, singurul în mãsurã sã ofere
garanþia reluãrii muncii.
Fiecãrui lucrãtor se cadã sã-i revinã un câºtig corespunzãtor naturii,
cantitãþii ºi calitãþii muncii prestate, determinate prin norme ºi concretizate
în produse ºi servicii adecvate.
Principiul dominant al sistemului de cointeresare materialã se cuvine
sã fie stimularea iniþiativei, punerea în valoare a potenþialului creator,
apreciat prin rezultate materializate în creºteri de producþie, de calitate,
eficienþã ºi competitivitate.
Promovarea progresului ºtiinþific ºi tehnic presupune cultivarea ºi
stimularea, prin cele mai diverse pârghii, a unui spirit novator în rândul
oamenilor de cele mai diferite profesii ºi specialitãþi în vederea obþinerii unor
performanþe tot mai înalte în ce priveºte calitatea produselor ºi lucrãrilor
realizate, productivitatea, costurile de producþie.
De retehnologizarea producþiei solicitã mai mult ca oricând stimularea
gândirii tehnice ºi economice, singura în stare sã determine în fiecare
întreprindere participarea colectivelor de specialiºti ºi muncitori la
introducerea tehnologiilor moderne, de înaltã eficienþã ºi perfecþionarea
parametrilor calitativi ai produselor.
Dacã pânã acum stimularea materialã cunoºtea numeroase piedici
birocratice ºi nu reuºea sã compenseze munca specialiºtilor, astãzi
organele de conducere sunt datoare sã foloseascã intens noile forme ºi
metode de stimulare materialã pe care le au la îndemânã, dezvoltând în
rândul acestora dorinþa de participare, ambiþia profesionalã, asigurându-le
totodatã, satisfacþia succesului.

ORGANIZAREA ªI CONDUCEREA ACTIVITÃÞILOR
DE CERCETARE DEZVOLTARE
Doina RÃCHITÃ
Restructurarea economicã a României în perioada de tranziþie cãtre o
economie de piaþã impune noi strategii de dezvoltare a ºtiinþei ºi tehnologiei,
noi metode de organizare ºi conducere a procesului inovaþional.
Importanþa unei organizãri eficiente a cercetãrii-dezvoltãrii derivã din
rolul major pe care aceasta o are în fundamentarea temeinicã a strategiei
întreprinderii, în asigurarea succesului pe piaþã.
Profunzimea, rapiditatea ºi amploarea transformãrilor în domeniul
producþiei, al noutãþilor tehnice ºi al descoperirilor ºtiinþifice atrag dupã sine
tendinþa de adaptare a întreprinderii la acest impact, care se realizeazã prin
intermediul funcþiei de cercetare-dezvoltare, prin introducerea în producþie a
noutãþilor tehnice. Într-o economie de piaþã, viitorul întreprinderii va depinde,
în ultimã instanþã, de capacitatea ei de a face faþã schimbãrilor, de a asimila
noul. Modul în care întreprinderea se poate adapta impactului inovaþional
poate fi, fie prin crearea de compartimente de cercetare proprii, fie prin
apelarea la rezultatele institutelor specializate de cercetare sau ale
cercetãrii universitare, opþiunea trebuie sã aparþinã în exclusivitate
întreprinderii, în funcþie de dimensiunea ºi potenþialul sãu economic.
Analiza efectuatã a relevat cã actualele structuri organizatorice ºi
metode de conducere de la nivelul întreprinderii ºi al institutelor de profil nu
sunt capabile sã contribuie la stimularea creativitãþii ºi a cercetãrii ºtiinþifice,
resursele nu sunt distribuite în mod adecvat, colectivele de cercetare nu
sunt stimulate corespunzãtor pentru ca pe viitor cercetarea-dezvoltarea sã
reprezinte un factor stimulativ al dezvoltãrii economice a întreprinderii ºi
implicit a ansamblului economiei naþionale, un punct forte al întreprinderii în
cadrul acþiunii mecanismelor concurenþiale impuse de piaþã, este necesarã
o reconsiderare de fond a întregului ciclu de cercetare-producþie, a
structurilor organizatorice ºi de conducere, a cadrului legislativ în care se
desfãºoarã, a politicii macro în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei.
Reorganizarea cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice
presupune, de asemenea ºi reorganizarea sectoarelor din amontele ºi
avalul cercetãrii (aprovizionarea, colaborãrile, tehnologia, execuþia).
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Semnificaþia preocupãrilor de organizare ºi conducere trebuie sã fie
crearea unui mecanism care sã stimuleze, orienteze, coordoneze ºi
finanþeze dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnologiei. Principala funcþie pe care
conducerea ar trebui sã o îndeplineascã în perioada de tranziþie este
cuplarea eficientã a ansamblului activitãþilor din cadrul ciclului cercetareproducþie ºi a acestuia la sistemul activitãþilor din economia naþionalã.
Concluzia desprinsã în urma analizei efectuate a fost cã relaþiile
organizatorice existente în cadrul institutelor de cercetare, în cadrul
atelierelor de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, precum ºi pe tot
parcursul ciclului cercetare-producþie, nu asigurã fluenþa ºi conexiunile
necesare pentru desfãºurarea acestei activitãþi. În cadrul structurilor actuale
existã multe elemente disipative, datoritã cãrora resursele oricum
insuficiente sunt ineficient utilizate pe diferite trepte ale structurilor
organizatorice existã responsabilitãþi care nu sunt dublate ºi de o autoritate
realã (deci, responsabilitate fãrã autoritate).
În ceea ce priveºte finanþarea cercetãrii-dezvoltãrii, se evidenþiazã
douã aspecte. În primul rând este vorba despre o lipsã acutã de fonduri ºi
anume: bugetul statului nu dispune deocamdatã de fonduri; institutele nu au
la dispoziþie fonduri suficiente sub deplina lor gestiune pentru a-ºi desfãºura
activitatea dupã criterii economice; industria nu este interesatã în momentul
de faþã în rezultatele cercetãrii ºi nici nu dispune de fondurile necesare. În al
doilea rând este vorba de deficienþele întregului mecanism de formare (prin
includerea în costurile de producþie ale tuturor unitãþilor a unei cote de
tehnicã nouã) ºi alocare (centralizatã, la nivel de minister) a fondurilor de
tehnicã nouã. Fondurile insuficiente sunt deci ineficient alocate ºi utilizate.
În cadrul proiectãrii viitoare a structurilor organizatorice ca unul din
mecanismele cheie prin care se vor realiza funcþiile conducerii, factorul de
decizie autonom va trebui sã porneascã de la analiza avantajelor ºi
dezavantajelor fiecãrui tip de structurã, þinând cont de particularitãþile
acestui domeniu ºi ale fiecãrei întreprinderi, institut sau colectiv de
cercetare în parte.
Problemele specifice care apar derivate din conþinutul deosebit al
activitãþii de cercetare-dezvoltare, impunând forme particulare de organizare
ºi conducere sunt: problema importanþei deosebite a fazei de
conceptualizare ºi a unitãþii ciclului conceptualizare-comercializare;
problema dublului risc; problema alocãrii resurselor; problema timpului;
problema controlului.
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Diferitele tipuri de structuri organizatorice analizate în mod critic, care
pot fi avute în vedere de cãtre managerii activitãþilor de cercetare-dezvoltare
sunt: structura piramidalã, structura funcþionalã, structura pe faze ale ciclului
de cercetare-producþie, structura pe bazã de proiecte, structura matricialã.
Concluzia majorã care se desprinde din analiza cadrului organizatoric
ºi de conducere actual al activitãþii de cercetare dezvoltare este cã aceasta
nu poate fi abordatã separat de restul economiei; acþiunile de corectare
trebuind extinse atât la nivel microeconomic, cât ºi macroeconomic. Trebuie
deci promovatã o politicã macroeconomicã liberalã, bazatã pe teoriile
economice ale stimulãrii ofertei. Aceasta va duce la creºterea cererii de
progres tehnic, paralel cu creºterea fondurilor întreprinderilor ºi implicit ale
bugetului statului pentru finanþarea acestei activitãþi pe plan microeconomic
trebuie gãsite acele structuri moderne de organizare ºi conducere care sã
permitã utilizarea eficientã a resurselor alocate fluenþa acþiunilor de
coordonare a întregului ansamblu de progres tehnic, utilizând metode ºi
instrumente adaptate particularitãþilor acestei activitãþi finanþarea cercetãrii
de cãtre întreprinderi ar trebui sã se facã prin constituirea în acest scop a
unor fonduri din profiturile realizate.

POSIBILITÃÞI DE PERFECÞIONARE A ORGANIZÃRII
ªI CONDUCERII FUNCÞIUNII COMERCIALE
ÎN CONDIÞIILE CREªTERII AUTONOMIEI
ÎNTREPRINDERILOR
Mihai ION
În condiþiile economiei centralizate, funcþiunea comercialã ºi relaþiile
dintre verigile organizatorice participante nu se realizau firesc ºi natural, în
conformitate cu exigenþele reale ale pieþei.
Principalul factor care a afectat grav autonomia întreprinderilor ºi a
eliminat relaþiile normale de piaþã l-a constituit planificarea excesiv
centralizatã, nerealistã, imperativã ºi corolarul acesteia sistemul de lucru
prin intermediul balanþelor materiale.
În cursul anului 1990 s-au elaborat ºi pus în aplicare un mare numãr
de mãsuri, vizând descentralizarea conducerii activitãþii economice ºi
implicit creºterea autonomiei întreprinderilor.
Caracterul planificãrii s-a schimbat în bunã mãsurã ea devenind
preponderent orientativã ºi mult mai realistã. S-a redus numãrul balanþelor
materiale pentru care se acordã cote ºi repartiþii la nivel central, de la 2300,
la circa 180, prin care se vor stãpâni fluxurile majore de resurse ale þãrii,
cauza menþinerii acestora constituind-o lipsa acutã a unor resurse. S-a
trecut, de asemenea, la reorganizarea unitãþilor economice ca regii
autonome ºi societãþi comerciale.
Cu toate acestea în realizarea activitãþii comerciale se manifestã încã
o serie de disfuncþionalitãþi printre care menþionãm:
a) existenþa unui mare numãr de întreprinderi care nu dispun de
comenzi pentru produsele lor;
b) în ceea ce priveºte materialele care mai sunt dirijate prin balanþe ºi
repartiþii, situaþia nu s-a schimbat semnificativ, în acest domeniu
fiind necesare în continuare îndeplinirea a numeroase formalitãþi,
antrenarea multor verigi organizatorice ºi pierderi însemnate de
timp.
c) neexistând un anumit echilibru între cererea ºi oferta de materiale,
semifabricate, produse ºi, în general, nici mai mulþi producãtori
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pentru acelaºi produs, în domeniul aprovizionãrii nu s-a rezolvat
cerinþa principalã a asigurãrii corespunzãtoare a resurselor
necesare – fapt care continuã sã afecteze negativ autonomia
întreprinderii; au proliferat în continuare indisciplina contractualã ºi
nelivrarea în lanþ a materialelor ºi produselor, sistemul ascuns de
relaþii bazate pe trafic de influenþã ºi corupþie promovarea unor
interese înguste ale producãtorilor, condiþionarea livrãrii unor
produse de livrarea altor produse etc.;
d) apariþia unui fenomen nou cu consecinþe grave: preferinþa
beneficiarilor de a livra la export semifabricate vitale pentru
producþia internã;
e) cererea mare de materiale ºi produse ºi monopolul producãtorilor
asupra produselor fabricate au determinat reducerea preocupãrii
pentru ridicarea sau mãcar menþinerea calitãþii.
În vederea eliminãrii unora din disfuncþionalitãþile actuale, pe baza
analizei multilaterale a organizãrii ºi conducerii activitãþii comerciale în
cadrul economiei conduse centralizat, a mãsurilor care s-au luat în ultimul
an, precum ºi a cerinþelor noi impuse de trecerea României la economia de
piaþã, s-au formulat urmãtoarele concluzii ºi propuneri:
1. În stabilirea strategiei lor de dezvoltare, întreprinderile vor trebui sã
ia în considerare ºi sã cerceteze continuu piaþa ºi evoluþia cererii. În cadrul
studiilor de marketing, actualii manageri vor trebui sã þinã seama nu numai
de studiul pieþelor de desfacere, ci ºi al celor de aprovizionare cu materii
prime ºi materiale.
Specialiºtii în marketing vor trebui sã analizeze produsele care se
realizeazã în raport cu cerinþele ºi dorinþele beneficiarilor, ei studiind piaþa
pentru a identifica ºi localiza cumpãrãtorii în vederea stabilirii cererii
potenþiale ºi a momentului vânzãrii, în scopul programãrii corespunzãtoare
a producþiei.
În domeniul aprovizionãrii survine o schimbare esenþialã deoarece,
spre deosebire de trecut, când preþurile ºi condiþiile generale de achiziþie
erau la intern unice, în perspectivã, diferitele oferte pentru cumpãrarea de
resurse la intern ºi odatã cu liberalizarea comerþului exterior ºi la extern vor
prezenta preþuri diferite, vor fi furnizate cu cheltuieli de transport diferite –
elemente ce nu pot fi ignorate într-o strategie de succes, fãrã a afecta
puternic rezultatele activitãþii economice a întreprinderilor. Asigurarea cu
materiale devine o funcþie integratã obþinerii venitului maxim, ca urmare a
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utilizãrii capitalului, la fel de importantã ca cea de producþie, desfacere ºi
asigurare tehnico-financiarã.
2. În ceea ce priveºte organizarea marketingului, având în vedere
multitudinea de factori de influenþã se recomandã diferite tipuri de
organizare, care au numai o valoare orientativã ºi anume: funcþionalã, pe
produse, pieþe ºi regiuni, fiecare având avantaje specifice ºi putând admite
ºi combinarea lor, ele urmând a fi adaptate fiecãrui caz concret în parte, în
funcþie de mãrimea întreprinderii, diversitatea ºi proporþia produselor,
beneficiarilor, pieþelor º.a. Totodatã, importanþa, complexitatea ºi dificultatea
activitãþii desfãºurate în acest domeniu, de care depinde în mare mãsurã
succesul ºi supravieþuirea întreprinderii în condiþiile concurenþei a avut ca
urmare apariþiei unei noi concepþii de “marketing managerial”, a cãrei
aplicare va avea drept scop organizarea ºi desfãºurarea selecþiei, formãrii ºi
lansãrii în activitatea economicã a celor mai buni specialiºti.
3. Producãtorii, indiferent dacã îºi desfãºoarã activitatea sub incidenþa
deciziilor centrale sau autonome ºi indiferent de forma de proprietate, nu vor
mai putea considera producþia ca un scop în cantitãþile, calitãþile ºi la
preþurile corespunzãtoare exigenþelor ºi capacitãþii de cumpãrare
(solvabilitãþii) pieþei. Noile condiþii impun, ca cerinþã principalã, formarea
unei noi concepþii a proprietarilor ºi conducerii întreprinderilor, conform
cãreia beneficiarul constituie scopul producþiei ºi desfacerii de mãrfuri ºi
obiectivul central al tuturor deciziilor întreprinderii.
4. În perioada de tranziþie, va fi necesarã efectuarea în continuare a
unor schimbãri în caracterul ºi funcþiile planificãrii prin eliminarea
centralismului excesiv ºi creºterea autonomiei întreprinderilor în planificarea
activitãþii proprii. Planificarea centralã va trebui sã piardã în cea mai mare
mãsurã caracterul imperativ ºi sã devinã preponderent orientativã.
Programele de dezvoltare ºi comercializare a produselor urmeazã a fi
elaborate de cãtre întreprinderi independent, în baza proiecþiilor proprii ºi a
portofoliului de comenzi (inclusiv comenzi de stat ºi îndeplinirea obligaþiilor
externe). Rolul statului în domeniul planificãrii se va limita doar la produsele
pentru care se considerã necesarã angajarea sa (de exemplu, produsele
din balanþele materiale menþinute în continuare sau cele cu preþuri
garantate).
5. Datoritã incompatibilitãþii sistemului centralizat de aprovizionare, cu
economia de piaþã va trebui ca, în funcþie de echilibrarea cererii ºi ofertei, sã
se reconsidere rolul ºi funcþiile balanþelor materiale în sistemul planificãrii,
prin reducerea treptatã pânã la dispariþie a nomenclatoarelor produselor
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pentru care se emit repartiþii ºi, totodatã, sã se extindã un nou tip de relaþii
între producãtori ºi anume, relaþiile contractuale directe. În viitor, funcþia de
repartizare a resurselor pe care o au balanþele urmeazã sã disparã, ele
urmând a servi doar ca instrument de prognozã, de elaborare a strategiilor
de dezvoltare în perspectivã.
6. Este necesarã creºterea considerabilã a rolului contractelor
economice, prin aplicarea principiului fundamental ºi universal al dreptului
contractual în acest scop se impune construirea unui cadru legal al
contractelor economice cu reglementãri în termenii economiei de piaþã, în
care sã se prevadã cã cei ce nu le respectã vor trebui sã suporte
consecinþele, pe baza unor sancþiuni materiale ºi penale adecvate.
Concomitent cu crearea cadrului de asigurare a disciplinei contractuale este
mai ales necesarã introducerea unor pârghii, care sã determine producãtorii
ca exportul de materii prime, materiale, semifabricate ºi produse cu grad
redus de prelucrare, deficitare, sã nu se poatã face decât dupã satisfacerea
nevoilor interne ale economiei naþionale.
O datã cu noile reglementãri va trebui precizat ºi termenul de
valabilitate al contractelor, care conform vechilor reglementãri era de numai
un an, chiar dacã contractele nu erau onorate în acest termen. Totodatã,
trebuie legiferatã posibilitatea încheierii de contracte tripartite ºi multipartite,
atunci când în execuþia produselor sunt implicaþi mai mulþi agenþi economici.
Va trebui reglementatã, de asemenea, posibilitatea redistribuirii între
întreprinderi a unor materiale, subansamble ºi produse care le prisosesc
sau nu le sunt necesare temporar.
7. Autonomia realã, a unitãþilor economice presupune desfiinþarea
treptatã a monopolului comerþului exterior ºi acordarea dreptului de a se
angaja în relaþii economice internaþionale tuturor întreprinderilor legal
constituite, precum ºi a persoanelor fizice autorizate în acest domeniu.
Dreptul de decizie privind stabilirea condiþiilor ºi derularea
operaþiunilor de comerþ exterior urmeazã o trecere în competenþa agenþilor
economici, iar cadrul legislativ sã garanteze condiþii egale pentru toþi agenþii
economici angajaþi în comerþul exterior, asigurarea autonomiei funcþionale ºi
valutar-financiare a acestora, stimularea liberei iniþiative.
8. Având în vedere structurile industriale moºtenite ºi lipsa de
comenzi din unele sectoare, vor fi necesare mãsuri de restrângere a unor
capacitãþi, de renunþare temporarã sau definitivã la unele dintre acestea, de
reprofilare a altora, când aceasta este posibilã, de retehnologizare selectivã,
pentru înlocuirea unor capacitãþi bazatã pe tehnologii mari consumatoare de
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resurse materiale ºi energetice. Este necesarã limitarea sau chiar
renunþarea la fabricaþia unor produse brute, de calitate scãzute, la care se
obþine eficienþã redusã. În cazurile în care resursele materiale sunt mai mici
decât capacitãþile de producþie trebuie sã recurgã, fie ºi numai temporar, la
importuri. În acest scop, în afarã de lãsarea la dispoziþia întreprinderilor,
care au posibilitãþi de export, a unei pãrþi din încasãrile valutare este
necesarã ºi acordarea de credite pentru procurarea din exterior a resurselor
necesare în situaþii extreme va trebui sã se ajungã la închiderea anumitor
unitãþi de producþie.
9. Reconsiderarea ºi trecerea pe baze noi a recuperãrii ºi reciclãrii
materialelor ºi produselor, impulsionarea acestora pe baza unor mãsuri
legislative ºi educaþionale privind inventarierea resurselor, stimularea
valorificãrii, organizarea colectãrii ºi transportului, antrenarea liberei
iniþiative în acest domeniu.
10. Întrucât capitalul românesc ºi strãin pânã în prezent s-a orientat
prioritar cãtre comerþ ºi servicii este necesar ca prin mãsuri adecvate,
juridice ºi economice sã se stimuleze ºi sã se atragã în mai mare mãsurã
investitorii în ramurile producþiei de bunuri, în special în cele care au o
producþie foarte deficitarã.
Încurajarea prioritarã a producþiei de bunuri materiale presupune ºi
acordarea de facilitãþi suplimentare pentru întreprinderile ºi ramurile
producþiei materiale (credite cu dobânzi mai mici pentru perioade mai lungi
decât pentru comerþ ºi servicii, scutiri ºi reduceri de impozite, facilitãþi
privind reinvestirea sau repatrierea veniturilor º.a.).
Monopolul producãtorilor ºi penuria cronicã de produse au avut ca
urmare neglijarea gravã a calitãþii produselor ºi au amputat autoritatea
controlului neutru efectuat de stat. În aceste condiþii, þinând seama de
autonomia dobânditã pe aceastã linie nu se va mai putea recurge la
imixtiuni în activitatea întreprinderilor ºi de aceea, urmeazã a fi utilizate alte
cãi cum ar fi: certificarea competitivitãþii ºi capacitãþii tehnice a
întreprinderilor, atestarea ºi acreditarea laboratoarelor de încercãri
independente de producãtori ºi beneficiari, precum ºi asigurarea protecþiei
consumatorilor. Totodatã, întrucât calitatea nu poate fi îmbunãtãþitã
independent de costuri, va trebui introdus în întreprinderi un sistem de
conducere a calitãþii prin costuri - pe baza aºa numitei gestiuni a calitãþii care urmãreºte gãsirea optimului între cheltuielile interne privind calitatea ºi
nivelul calitativ necesar.
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12. Sporirea autonomiei întreprinderilor presupune liberalizarea
procesului de formare a preþurilor în sensul creãrii condiþiilor ca acestea sã
se formeze pe baza cererii ºi ofertei, fãrã a exclude intervenþia în acest
proces a statului, prin intermediul diferitelor pârghii, aºa cum aratã
experienþa þãrilor avansate din punct de vedere economic. Introducerea unui
sistem de preþuri liberalizat este menit sã transmitã semnale corecte
producãtorilor ºi consumatorilor ºi sã încurajeze alocarea eficientã a
resurselor. În acest context, printre preocupãrile de cãpetenie ale conducerii
întreprinderilor figureazã politica în domeniul preþurilor, mãrimea acestora
(aflatã sub influenþa gradului de competitivitate al ramurii, a felului
produselor) ca ºi cea a rabaturilor, influenþând direct cifra de afaceri ºi
profitul.

CONDUCEREA ªI ORGANIZAREA SPECIALIZÃRII
ÎN PRODUCÞIA ªI RELAÞIILE CONTRACTUALE
DE COOPERARE ÎN PERIOADA DE TRANZIÞIE
LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
Mihail DIMITRIU
În perioada de tranziþie la economia de piaþã este necesar sã se
stabileascã o strategie de dezvoltare a economiei.
României care reprezintã punctul de plecare al oricãrui raþionament
privind îmbunãtãþirea proceselor de specializare ºi cooperare în producþie.
Este de dorit ca, pe baza resurselor tehnice materiale ºi umane disponibile
sã se realizeze o specializare macroeconomicã în câteva domenii cu care
putem sã asigurãm o competitivitate corespunzãtoare pe plan internaþional
a produselor noastre aceasta presupune în continuare o restructurare a
activitãþii întreprinderilor ºi trecerea la o specializare ºi cooperare în
producþie astfel ca întregul aparat productiv indiferent de forma de
proprietate, sã funcþioneze pe baza criteriilor economiei de piaþã. Profundele
mutaþii organizatorice care au loc în economie vor pune în continuare
probleme în domeniul creãrii ºi funcþionãrii pe principii noi a asociaþilor de
unitãþi economice care sã realizeze produse complexe cerute de piaþa
internã ºi externã.
Indiferent de denumirea care i se va da acestei asociaþii, din punct de
vedere economic sunt evidente rezultatele favorabile ale unei asemenea
forme de organizare prin constituirea ºi dezvoltarea unor reþele adecvate de
unitãþi ce concurã la realizarea uneia sau a mai multor grupe de produse
complexe se pot asigura:
− o restructurare a producþiei fizice a furnizorilor astfel încât sã fie
pusã pe primul plan producþia de componente ce condiþioneazã
realizarea corespunzãtoare a produselor complexe finale;
− utilizarea cât mai completã a capacitãþilor de producþie în toate
unitãþile cooperatoare;
− o mai mare influenþã asupra orientãrii investiþiilor în direcþia creãrii
de capacitãþi specializate ºi asupra derulãrii ritmice a programului
de investiþii;
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− o creºtere a calitãþii muncii de cercetare-dezvoltare, deoarece,
cunoscându-se din timp tendinþele în ceea ce priveºte produsul
final se poate organiza un proces de cercetare dezvoltare nu
numai pentru restructurarea producþiei furnizorului final ci ºi pentru
subfurnizori (în douã direcþii principale: asigurarea de componente
superioare calitativ în vederea sporirii performanþelor produselor
complexe existente).
Înfiinþarea asociaþiilor de întreprinderi ar avea o influenþã pozitivã, în
primul rând, asupra bazelor proceselor de specializare ºi cooperare în
producþie: corelarea prin contracte adecvate a programelor de fabricaþie,
contractarea pe durate mai mari de un an, utilizarea capacitãþilor la un nivel
corespunzãtor, elaborarea ºi implementarea unor strategi de dezvoltare
corelate între unitãþile cooperatoare, tipizarea ºi standardizarea
componentelor etc.
În cadrul unei asociaþii, un rol important, va reveni furnizorului final,
cel care se confruntã direct cu piaþa produselor finale complexe. Acesta va
încheia contractele de livrare a produselor cu beneficiarii, în condiþiile
acþiunii legii cererii ºi ofertei, iar riscul ce rezultã din aceasta se va rãsfrânge
direct în cifra de afaceri apoi, furnizorul final va încheia contracte de
cooperare cu subfurnizorii sãi, contracte care sunt strict determinate de
clauzele contractului de livrare a produselor complexe.
În cadrul unei asociaþii de unitãþi autonome din punct de vedere
economic dar intercondiþionate tehnologic, furnizorul final va avea în
domeniul specializãrii ºi cooperãrii interuzinale, urmãtoarele funcþii:
− responsabil unic faþã de beneficiarul produsului complex, fiind
obligat faþã de acesta sã asigure livrarea la termen ºi de calitate
corespunzãtoare, sã asigure asistenþa tehnicã pentru punerea în
funcþiune ºi pregãtirea profesionalã a cadrelor necesare folosirii
produselor complexe livrate;
− stabileºte prin contracte ferme cu subfurnizorii cantitatea, calitatea
ºi termenele de livrare a componentelor necesare realizãrii
produsului complex precum ºi posibilitatea de a controla modul de
realizare a produselor livrate de subfurnizori;
− recepþioner unic al tuturor componentelor executate de
întreprinderile cooperatoare ºi furnizate în vederea realizãrii
produsului complex;
− asigurã asistenþa tehnicã la subfurnizori în vederea aplicãrii
corecte a tehnologiilor de fabricaþie pentru însuºirea tehnologiilor
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noi ºi de sprijinire în domeniul complectãrii, aprovizionãrii
subfurnizorilor cu materii prime ºi materiale deficitare din import;
− asigurã cu forþe proprii sau printr-o unitate de cercetare-proiectare
specializatã întreaga documentaþie tehnicã pentru componentele
comandate.
Crearea ºi funcþionarea pe principiile economiilor de piaþã a unor
asociaþii de unitãþi economice ar pune în valoare rezervele tehnicoeconomice importante ale întreprinderilor mari de a sprijini operativ
activitatea subfurnizorilor mai mici ºi ar stimula puternic procesul de
realizare a produselor complexe prin specializare ºi cooperare ºi produse.
În cazul constituirii de asociaþii de unitãþi pe criterii de cooperare în
producþie, apar unele implicaþii pentru subfurnizori aceºtia, în mod normal
nu vor beneficia de fondurile valutare obþinute prin desfacerea produselor
complexe pe piaþa externã, fondurile necesare pentru a se aproviziona cu
materii prime, materiale, semifabricate din import, ceea ce la ora actualã
apare ca o frânã în amplificarea relaþiilor de cooperare interuzinalã.
Pentru a elimina aceastã situaþie existã mai multe soluþii:
subfurnizorul ori sã apeleze la furnizorul final pentru a se aproviziona cu
materii prime (acesta din urmã deþine fondurile valutare necesare) sau sã
facã operaþiuni de schimb valutar printr-o bancã comercialã specializatã.
Un alt aspect ce se ridicã în legãturã cu asociaþiile create pe bazã de
cooperare în producþie este cel referitor la repartizarea riscurilor asociaþia în
mod normal se constituie prin însumarea capitalului adus de fiecare unitate
ºi în mod normal riscul referitor la profitul obþinut din vânzarea produselor
complexe, se repartizeazã tuturor cooperatorilor, corespunzãtor cu cota de
participare. Apare însã un aspect foarte important de care trebuie sã se þinã
seama. În cazul când un subfurnizor, din diverse motive, nu poate realiza
subansamblele comandate, întregul lanþ de cooperare se blocheazã ºi, din
aceastã cauzã se pot pierde pieþe de desfacere importante la produsele
complexe. De aceea credem cã, pentru a evita o asemenea situaþie,
unitãþile din cadrul unei asociaþii trebuie sã dispunã mai mult ca în trecut de
un grad ridicat de flexibilitate care sã le permitã “absorbþia” producþiei
nerealizate de o unitate cooperatoare ce se aflã în dificultate.
În altã ordine de idei, cercetãrile întreprinse au arãtat cã, în prezent,
existã o diversitate foarte mare a modurilor de realizare a sarcinilor de
specializare ºi cooperare în cadrul serviciilor ºi birourilor unei întreprinderi.
Consecinþele nu sunt favorabile pentru buna desfãºurare a procesului.
Împãrþirea problemelor specializãrii ºi cooperãrii între mai multe servicii ºi
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birouri slãbeºte conducerea lor unitarã, diminueazã claritatea sarcinilor ºi
obiectivelor de urmãrit de cãtre fiecare organ în parte, slãbeºte “simþul de
rãspundere” pentru aceste probleme importante. Ori, trecerea la economia
de piaþã duce la creºterea fãrã precedent a rolului ºi rãspunderilor unitãþilor
de bazã în materie de planificare ºi organizare a producþiei, ceea ce ar
implica tocmai întãrirea activitãþii organelor care se ocupã cu specializarea
ºi cooperarea în producþie prin selecþia ºi concentrarea principalelor sarcini
într-un serviciu sau birou corespunzãtor ºi reglementarea precisã a
raporturilor reciproce ale acestora cu celelalte servicii.
De asemenea, se pune ºi problema dacã organul ce rãspunde de
activitatea de specializare ºi cooperare în producþie trebuie sã aibã un
caracter operaþional sau complex, care sã cuprindã ºi sarcini de studiu
asupra optimizãrii profilului propriu ºi dezvoltãrii în perspectivã a unitãþii. În
etapa actualã credem cã este util ca acest compartiment sã aibã un
caracter strict operaþional, urmând ca prognozele asupra profilului ºi
gradului de specializare a unitãþii sã se regãseascã în strategia de
ansamblu ce se realizeazã, în principal, prin activitatea serviciului de
planificare.
Creºterea rolului contractelor economice în fundamentarea realizarea
nivelului producþiei este unul din elementele esenþiale ale trecerii la
economia de piaþã. În prezent, relaþiile de cooperare pe bazã de
specializare se desfãºoarã în cadrul contractului obiºnuit de furnizare de
produse, al cãrui conþinut nu reflectã suficient obligaþiile ºi rãspunderile unor
pãrþi contractante care sunt profund interdependente prin relaþia tehnologicã
pe care o implicã specializarea fiecãreia în producþie. Stabilitatea ºi
continuitatea sunt mult diminuate de refuzurile frecvente de contractare ºi
de procentul ridicat de cooperãri conjuncturale, determinate de condiþii
întâmplãtoare. Din aceastã cauzã apreciem cã în condiþiile actuale
contractul economic are posibilitãþi reduse de a influenþa raporturile de
cooperare ºi a determina disciplina în relaþiile între agenþii economici, ca
termen, cantitate ºi calitate a livrãrilor. În acelaºi timp, problema rãspunderii
materiale ºi a întãririi disciplinei contractuale are aspecte simþitor diferite
într-un contract de cooperare, unde nerealizarea livrãrilor unor piese
specifice nu numai cã determinã daune în lanþ pentru toþi cei care
coopereazã, dar de multe ori nu poate fi suplinitã prin comenzi la alþi
subfurnizori datoritã implicaþiilor tehnice ale specializãrii.
Primul pas în direcþia îmbunãtãþirii cadrului juridic credem cã ar trebui
sã fie delimitarea grupelor de componente care se livreazã prin contracte
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speciale de cooperare, aceasta pentru cã existã componente de maºini
utilaje, instalaþii care se livreazã în vederea montãrii lor pe un produs
complex, dar care au totuºi din punct de vedere tehnic ºi economic
caracteristici specifice, diferite de cele generale pentru orice produs.
Terenul propriu al unei reglementãri speciale a contractului de cooperare îl
constituie numai prelucrãrile speciale sau producerea ºi livrarea de
componente specifice pentru un produs complex, componente având, de
regulã, valoare mare ºi fiind furnizate de una sau câteva uzine specializate.
Ele acoperã, de regulã, partea cea mai importantã, decisivã, sub raport
tehnic a cooperãrilor ºi constituie obiectivele principale ale specializãrii în
producþie. În esenþã este vorba despre organele de maºini specifice
componentele electrice, electrotehnice ºi electronice ale maºinilor,
elementele de acþionare pneumaticã ºi hidraulicã, confecþiile metalice
susceptibile de grupare tipodimensionalã, procesele tehnologice care pot fi
concentrate în uzine specializate (turnare, forjare, tratamente termice,
anumite prelucrãri mecanice).
Se poate vorbi de un fapt economic specific (de cooperare) cu
problematicã diferitã de cea care apare în relaþia de livrare atunci când
furnizorul ºi beneficiarul sunt strâns legaþi printr-o interdependenþã
tehnologicã generatã de specializarea activitãþii lor. S-ar introduce astfel, o
anumitã clarificare într-un domeniu considerat astãzi de o infinitã
complexitate, datoritã numãrului imens de repere ºi unitãþi furnizoare de
componente astfel, componentele de uz general ºi cele cu tehnicitate
redusã, livrabile de un numãr mai mare de furnizori ºi susceptibile a fi livrate
din stoc ca orice material, nu necesitã reguli speciale de contractare ºi, ca
atare, deficienþele care existã în derularea livrãrilor nu pot fi atribuite lipsei
unor contracte de tip special. Dimpotrivã, relaþiile privitoare la procese
tehnologice ºi livrãri de componente specifice genereazã altfel de raporturi
economice decât simpla livrare ºi aici se impune un tip aparte de contract.
Aceastã delimitare ar contura, pe criterii tehnice ºi economice
obiective, pe produse importante sau grupe de produse, domeniul în care
se pot organiza raporturi de cooperare stabile ºi continue, pe baza unei
profilãri complementare a întreprinderilor, care sã permitã contractarea pe
termen lung. Strânsa “solidaritate” a întreprinderilor (care prin însuºi profilul
lor sunt legate de cooperarea cu anumite alte întreprinderi) face ca dotarea
corespunzãtoare cu capacitãþi specializate, a tuturor unitãþilor economice
astfel corelate sã nu mai constituie un interes limitat la unitatea proprie ci un
interes comun pentru realizarea unor produse complexe. Creând, deci,
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grupãri de întreprinderi complementare sub raport tehnico economic ºi
reglementând raporturile lor contractuale printr-un contract adecvat
specificitãþii problemelor care se creeazã într-un asemenea schimb de
activitãþi se asigurã condiþiile materiale, stimulentele ºi formele de
organizare necesare unei cooperãri pe bazã de specializare obiectiv
posibilã. Specificitatea contractului este impusã cum am arãtat, de
specificitatea faptului economic. Nu avem de a face propriu zis vorbind, cu
acte independente de producþie urmate de livrãri de produse, ci cu un
colectiv de producãtori ce acþioneazã coordonat ºi interdependent, din punct
de vedere tehnic, prin realizarea în comun a unui produs unic-produsul
complex comandat de un beneficiar final.
În relaþia de cooperare existã o producþie comunã ºi tocmai de aici
rezultã astfel de raporturi economice (ºi pe aceastã bazã ºi juridice) între
furnizorul principal (final) ºi sub furnizorii sãi.
Între aceste raporturi specifice trebuie amintite în principal,
urmãtoarele:
− necesitatea armonizãrii condiþiilor tehnice ºi de calitate contractate
de furnizorul final cu beneficiarul ºi aceleaºi condiþii de cel dintâi cu
tot subfurnizorii sãi;
− necesitatea stabilirii termenelor de livrare între furnizorul final ºi
subfurnizorii, în aºa fel încât sã fie asiguratã respectarea
termenului de livrare faþã de beneficiarul final;
− pentru toþi subfurnizorii, termenele de garanþie la componentele
livrate trebuie sã asigure garanþia pentru beneficiarul final chiar
dacã subfurnizorii nu au relaþii contractuale directe cu aceºtia;
− realizarea armonizãrii depline dintre clauzele contractuale ce se
încheie între furnizorul final ºi beneficiar, pe de o parte, ºi clauzele
din contractele furnizorului final cu subfurnizorii sãi, pe de altã
parte, presupune un rol determinant al contractului cu beneficiarul;
− rolul determinant al contractului cu beneficiarul nu trebuie înþeles în
mod formal ºi mecanic. Furnizorul principal nu se poate mulþumi cu
impunerea clauzelor din contractul sãu cu beneficiarul la
subfurnizorii sãi, dacã aceºtia nu au posibilitatea obiectivã pentru a
respecta aceste clauze, iar într-o economie de piaþã nici nu se
poate crea o asemenea situaþie. Cooperarea pe bazã de
specializare presupune cum am arãtat, un colectiv de producãtori,
având un scop comun ºi care dispun în mod real de condiþii
tehnice ºi umane pentru a realiza produsul lor unic. Apare aici
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obligaþia de a contracta cooperãrile în aºa fel încât uzinele
participante sã dispunã de dotarea necesarã pentru realizarea
condiþiilor fabricãrii produsului complex, aºa cum au fost
contractate cu beneficiarul.
În cadrul relaþiilor de cooperare, unde furnizorul principal ºi
subfurnizorii sunt strâns interdependenþi într-un complex de procese
tehnologice corelate, nu poate fi vorba de o obligaþie generalã (de drept
administrativ), ci o obligaþie contractualã specificã acestui tip de relaþii
economice, în care subfurnizorii se angajeazã sã stabileascã ºi sã aplice
toate mãsurile pregãtitoare menite sã garanteze executarea corectã ºi la
termen a componentelor.
Aceste elemente ar crea condiþii pentru o mai eficientã reglementare
a rãspunderilor materiale, în caz de nerespectare a obligaþiilor asumate prin
contractele de cooperare.
În condiþiile contractului de livrare de produse, care se utilizeazã în
prezent fiecare uzinã cooperatoare apare ca un furnizor independent, legat
prin contract numai de beneficiarul ei direct. S-ar pãrea cã acest lucru este
normal în condiþiile unei economii de piaþã. Dar, de aici rezultã:
− dificultãþi de a stabili rãspunderea unei întreprinderi pentru daunele
provocate tuturor subfurnizorilor implicaþi în procesul de cooperare,
inclusiv furnizorului final;
− dificultãþi de a defini ºi comensura noþiunea de “culpã comunã” în
cazul când abaterea de la contract a fost determinatã de
neîndeplinirea obligaþiilor contractuale de cãtre un alt subfurnizor
implicat în acelaºi proces de cooperare;
− dificultãþi de a transfera întreaga rãspundere asupra verigii care a
generat paguba ºi care poate sã nu aibã raporturi contractuale
directe cu întreprinderea care a suportat-o sau sã nu dispunã de
capacitatea economicã necesarã pentru a suporta singura întreaga
pagubã. În acest ultim caz, falimentul celui în cauzã nu ajutã
întregul lanþ de cooperare ci, dimpotrivã, pune probleme uneori
dificil de rezolvat în legãturã cu componentele ce nu s-au realizat
ºi care, vrând nevrând, trebuie produse de cãtre o altã unitate
economicã.
În concepþia pe care o propunem - aceea de a asociaþie de
producãtori care acþioneazã coordonat pentru realizarea unui produs comun
aceea de asociaþie de producãtori care acþioneazã coordonat pentru
realizarea unui produs comun - apare posibilitatea de a reflecta
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neîndeplinirea obligaþiilor contractuale directe în gradul de realizare a cifrei
de afaceri ºi a profitului, ceea ce poate fi mult mai eficient decât penalizãrile
sau plata daunelor obþinute de obicei greu, dupã litigii îndelungate.
Producþia fiind “comunã”, livrarea unor componente necorespunzãtoare
calitativ sau nelivrarea lor la termen (care atrage nerealizarea producþiei
finale) nu ar putea fi luatã în considerare ca producþie realizatã la
subfurnizorul în culpã. Nu va fi posibil deci ca un subfurnizor care nu-ºi
respectã clauzele contractuale sã se aleagã doar cu reclamaþii, în timp ce
furnizorul final sã consume timp ºi resurse pentru recondiþionarea
componentelor primite sau chiar sã nu realizeze produsul final ºi deci, sã nu
înregistreze rezultatele scontate. Subfurnizorul care nu a livrat
componentele, conform contractelor de cooperare, nu a participat la crearea
efectivã a unei valori de întrebuinþare validatã de societatã – produsul
complex final - ºi în mod normal ar trebui sã suporte întreaga rãspundere
pentru aceasta. Implicaþiile pentru întreaga reþea de unitãþi sunt mult mai
mari decât cele reprezentate prin penalizãrile care sunt specificate în
actualele contracte economice. În condiþiile unui contract specific de
cooperare, cu elementele amintite anterior, ar creºte mult rãspunderea
întreprinderilor mari ºi puternice din punct de vedere material, uman ºi
financiar care, trecând la cooperare cu unitãþile mai mici, ar prelua implicit
sarcini contractuale precise de asistenþã ºi control al fabricaþiei
componentelor fabricate. Se creeazã astfel posibilitãþi pentru definirea cât
mai justã a domeniului specializãrii ºi cooperãrii în producþie, ceea ce ar
stimula acþiunile concertate, iar nu izolate, ale agenþilor economici implicaþi,
pentru realizarea unui produs care, constituind un obiectiv comun
angajeazã o rãspundere individualã pentru fiecare participant.

GESTIUNEA ECONOMICO-FINANCIARÃ
A ÎNTREPRINDERILOR ÎN CONDIÞIILE TRECERII
LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
Romeo CONSTANTIN
În procesul determinativ al gestiunii economico-financiare - de la
cauzalitãþi la efecte - aspectele financiar-contabile, strâns legate de celelalte
laturi ale activitãþii unitãþilor, deþin un rol important. Constituind o
componentã a mecanismului de gospodãrire a patrimoniului, activitatea
financiarã sintetizeazã în formã bãneascã rezultatele economice obþinute,
oglindind nivelul performanþelor realizate de fiecare unitate.
Întrucât gestiunea economico-financiarã nu poate exista în afara
activitãþii întreprinderilor care se realizeazã prin gospodãrirea patrimoniului,
ea conferã unitãþilor capacitatea unei utilizãri raþionale a resurselor cu
scopul recuperãrii cheltuielilor efectuate ºi al obþinerii unor venituri care sã
le permitã dezvoltarea economicã, achitarea obligaþiilor faþã de stat ºi
stimularea propriilor salariaþi.
În acest cadru activitatea financiar-contabilã se constituie într-un
instrument eficient de conducere contribuind la asigurarea echilibrului între
nevoi ºi resurse, între resurse ºi producþie ºi între producþie ºi desfacere ca
expresie a cererii pieþei.
Configuraþia atribuþiilor financiar-contabile în economia centralizatã se
exercitau în condiþiile proprietãþii de stat ºi a realizãrii producþiei, inclusiv
alocarea resurselor (umane, materiale, financiare ºi valutare) pe baza unui
plan economic supercentralizat, de naturã imperativã, toate celelalte
elemente ale mecanismului economico-financiar funcþionând potrivit unor
decizii voluntariste. Aceste condiþii au condus la apariþia unor unitãþi cu
activitãþi nerentabile, acoperite ºi susþinute de stat; un dezechilibru
considerabil între preþurile interne ºi externe, datorat imposibilitãþii stabilirii
unui curs real al monedei naþionale; instituirea unui sistem normativ de
venituri ºi cheltuieli obligatorii ºi lipsit de realism; exercitarea unui control
centralizat al întregi activitãþi economice, concomitent cu aplicarea unor
forme de preluare exageratã a resurselor financiare la buget care blocau
posibilitatea unui echilibru intern al unitãþilor; finanþarea investiþiilor (în
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general cu o eficienþã scãzutã) realizatã în principal de la bugetul de stat.
Toate acestea au contribuit la o gravã deformare a funcþiunii financiarcontabile a unitãþilor ºi exercitarea trunchiatã ceea ce s-a rãsfrânt asupra
performanþelor economice ale întreprinderilor.
Restructurarea economiei româneºti ºi aºezarea ei pe principiile
economiei de piaþã presupune instituirea unui nou mecanism economicofinanciar în cadrul cãruia finanþele ºi creditul trebuie sã aibã un rol
modelator al fenomenelor economice, prin înlocuirea conducerii economice,
pe bazã de comandã cu un sistem flexibil bazat pe utilizarea activã a
pârghiilor economico-financiare.
Înfãptuirea acestui proces se va realiza prin deplasãri structurale
semnificative, determinate de mutare accentului de la finanþele publice spre
cele ale unitãþilor economice ºi bancare, schimbãri cerute de
descentralizarea economiei. În esenþã, acestea se vor materializa în
renunþarea la sistemul de norme, normative ºi indicatori financiari obligatorii,
stabiliþi în mod centralizat ºi la corelaþia prin fonduri cu bugetul statului.
Expresia autonomiei economice ºi financiare a întreprinderilor o va constitui
“debugetizarea economiei” ºi finanþarea întregii activitãþi, inclusiv investiþiile
din surse proprii ºi credite contractate pe piaþa financiarã.
Eliminarea formelor de finanþare de la buget, creditul va deveni un
instrument esenþial de reglare economicã contribuind în legãturã strânsã cu
pârghiile fiscale la creºterea rolului monedei.
Noile tendinþe în domeniul financiar se vor circumscrie practic unor
evoluþii în concordanþã cu autonomia decizionalã acordatã unitãþilor
economice având la bazã douã principii fundamentale:
a) asigurarea unui echilibru financiar permanent al unitãþilor
economice, bazat pe o dimensionare realã a nevoilor financiare ºi
o evaluare exactã a resurselor proprii ºi atrase, în vederea obþinerii
unui profit corespunzãtor
b) aºezarea activitãþii de finanþare economicã pe noi criterii în cadrul
cãrora resursele principale vor proveni din fondurile proprii ºi
creditele bancare.
Schimbãrile în domeniul organizãrii ºi conducerii financiare se vor
referi la trei probleme financiarã, bugetarã ºi de credit.
1. Modificãrile în domeniul politicii financiare se vor referi, în principal,
la aspectele urmãtoare:
a) Renunþarea la planificarea ºi sistemul de normative financiare,
stabilite centralizat ºi elaborarea unor programe orientative de
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dezvoltare economico-financiarã, atragerea ºi stimularea agenþilor
economici la realizarea obiectivelor stabilite fiind fãcutã cu ajutorul
pârghiilor economico-financiarã – impozit pe venit, impozite
indirecte, taxe vamale, cursul de schimb al leului aplicate în condiþii
de autonomie realã a întreprinderilor.
b) Planificarea ºi normarea financiarã internã, în virtutea dreptului de
autonomie, rãmâne exclusiv în competenþa unitãþilor economice ºi
ele se realizeazã potrivit condiþiilor ºi intereselor acestora.
Dimensionarea realã a nevoilor financiare ºi a fondurilor de
producþie se va înfãptui prin forme moderne de planificare,
evidenþã, urmãrire ºi control ºi a unor indicatori financiari
semnificativi.
c) Modelarea structurii surselor de finanþare a producþiei, potrivit
noilor proporþii ale autonomiei ei funcþionale ºi a condiþiilor
concrete din fiecare unitate economicã. În acest sens se impun
statornicite o serie de surse inexistente în economia centralizatã
prin care se sporesc resursele proprii ale agenþilor economici cum
sunt: capitalizarea profiturilor, folosirea directã a fondurilor de
amortizare pentru investiþii etc., iar în ceea ce priveºte finanþarea
de la buget aceasta va fi complet eliminatã, singura sursã externã
de acoperire a nevoilor fiind împrumuturile bancare.
d) Realizarea unui autentic echilibru financiar ºi implicit a unei reale
capacitãþi de platã a întreprinderilor bazate pe stabilirea realã a
nevoilor financiare ºi aprecierea exactã a resurselor
e) alinierea metodologicã a evidenþei financiare ºi contabile la
sistemele utilizate pe plan internaþional, în special prin adoptarea
conturilor naþionale. La nivelul întreprinderilor vor fi utilizate forme
moderne ºi riguroase de evidenþã cum sunt: bugetele de venituri ºi
cheltuieli bilanþurile contabile, conturile de profituri ºi pierderi ºi alte
instrumente de evidenþã ºi control.
2. În condiþiile unei limitãri a veniturilor ºi cheltuielilor bugetare, la
nivelul îndeplinirii obligaþiilor guvernamentale, stabilite prin cadrul legal se
vor produce schimbãri majore ºi în politica bugetarã cele mai semnificative
direcþii fiind urmãtoarele:
a) O reconsiderare a raporturilor dintre buget ºi regiile autonome în
sensul renunþãrii la formele de preluare la buget a veniturilor unitãþilor
economice prin prelevare, precum ºi eliminarea fluxurilor duble dintre buget
ºi întreprinderi ºi a circulaþiei fondurilor prin canale bugetare.
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Corespunzãtor mecanismelor economiei de piaþã regiile autonome
dupã constituirea fondurilor necesare dezvoltãrii economice ºi socialculturale inclusiv pentru stimularea salariaþilor se supun aceloraºi prevederi
legale de platã a impozitelor pe profit, a taxelor ºi altor obligaþii cãtre stat
restul sumelor fiind vãrsate la buget în virtutea dreptului de proprietate a
statului
b) Raporturile bugetului cu sectorul privat al economiei vor fi marcate
de practicarea unui regim fiscal asemãnãtor cu cel al regiilor autonome ºi, în
plus, ca element de stimulare a iniþiativei particulare, vor fi acordate, cu
caracter temporar, anumite avantaje fiscale în fazã de lansare a activitãþii
sau pentru impulsionarea agenþilor economici, în direcþia creãrii de noi locuri
de muncã a utilizãrii unor resurse neconvenþionale, realizãrii unor produse
deficitare în economie, introducerii progresului tehnic etc.
În acelaºi timp, statul, prin intermediul bugetului, susþine activitatea
unor agenþi economici particulari prin garantarea anumitor împrumuturi
bancare contractate, atunci când acestea sunt folosite în domenii de
importanþã economicã ºi socialã.
c) În scopul asumãrii ºi sporirii responsabilitãþilor civice relaþiile între
buget ºi agenþii economici vor fi directe, instituindu-se impozitul progresiv pe
venituri, cu un minim neimpozabil ºi cu înlesniri sau scutiri (unitãþile nou
înfiinþate handicapaþi etc.).
Impozitele stabilite pe baza unor declaraþii de impunere ale
contribuabililor vor fi vãrsate direct de aceºtia la buget.
Apariþia proprietãþii private în economie solicitã o nouã reglementarã a
impozitului pe avere ºi pe succesiune.
3. Corespunzãtor rolului important pe care creditul îl va avea în cadrul
economiei de piaþã, este necesar ca schimbãrile ce vor avea loc în aceastã
direcþie sã aibã ca obiect nu numai probleme de ordin conceptual ºi de
politicã economicã, ci ºi aspecte organizatorice privind structura sistemului
de creditare, corespunzãtor noilor condiþii create în economie.
- Un prim aspect care se cere realizat în acest sens este renunþarea
totalã la sistemul planurilor centralizate privind creditul, emisiunea bãneascã
ºi formarea mijloacelor circulante.
Stabilirea corespunzãtoare a nivelului acestor fonduri se va realiza cu
ajutorul unor pârghii cum sunt: exercitarea controlului asupra emisiunii
monetare ºi acordarea de credite pe termen scurt de cãtre bãncile
comerciale; stabilirea condiþiilor de creditare ºi garanþiile pentru creditul de
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producþie ºi controlul nivelului disponibilitãþilor bãneºti lichide la bãncile cu
caracter comercial.
- Se impune, de asemenea, adoptarea sistemului de creditare directã
a întreprinderilor pentru nevoile de producþie, pe toatã durata ciclului de
fabricaþie ºi renunþarea la creditarea unitãþilor în funcþie de indicatorii
realizaþi în bugetele de venituri ºi cheltuieli. Aceasta va conferi
întreprinderilor posibilitatea ca, în condiþiile unei gestiuni economice
eficiente, sã reacþioneze rapid pentru eliminarea disfuncþionalitãþilor ºi
stabilirea unui echilibru financiar permanent care condiþioneazã procesul de
autofinanþare.
- Este necesar ca în condiþiile economiei de piaþã stabilirea dobânzii
sã se facã pe baza evoluþiei raportului între cerere ºi ofertã, astfel încât ea
sã acþioneze ca un instrument eficace de repartizare ºi utilizare a resurselor
economice. În acelaºi timp, trebuie ca dobânda sã fie diferenþiatã în funcþie
de durata creditului ºi domeniul de utilizare, stabilind penalizãri ºi bonificaþii
care vor contribui la întãrirea disciplinei de rambursare.
- Diferenþierea structurilor de finanþare a unitãþilor economice în
funcþie de natura activitãþii de producþie ºi de investiþii din fiecare unitate
(durata producþiei, evoluþia profiturilor etc.).
- Canalizarea cu prioritate a fondurilor pentru investiþii pe termen lung
impune crearea unei pieþe financiare în cadrul cãreia sã funcþioneze o bursã
de valori care sã completeze eventualele deficienþe pe piaþa bancarã. În
acelaºi timp, desfiinþarea monopolului valutar face posibilã funcþionarea
concomitentã a unei pieþe valutare în care sã fie negociate disponibilitãþile
existente.
- În fine, este necesarã reorganizarea sistemului bancar, într-o
structurã specificã nevoilor perioadei de trecere, în care Banca Naþionalã ca
bancã centralã sã transfere atribuþiile privind operaþiunile de credit de
producþie, de investiþii, comercial etc., unor bãnci specializate. În acest sens
se considerã oportunã înfiinþarea unor bãnci comerciale care, în cadrul unui
sistem concurenþial, sã asigure o alocare eficientã a resurselor bãneºti pe
diferite ramuri de activitate, ele având posibilitatea sã efectueze ºi
operaþiuni bancare cu strãinãtatea.
Analiza de ansamblu a activitãþii financiar-contabile a relevat faptul cã
fluxurile materiale care se creeazã la nivelul unitãþilor genereazã un sistem
corespunzãtor de circuite monetare care balanseazã, sub formã valoricã,
intrãrile ºi ieºirile de bunuri. Circuitul financiar monetar, strâns legat de cel
material, trebuie sã se identifice, ºi sã se suprapunã cu acesta, sensul de

200
desfãºurare al celor douã fluxuri, care au un caracter compensator, fiind
invers.
Pe fondul acestor transformãri, conþinutul ºi structura relaþiilor
financiare îmbracã forme noi. În primul rând, corespunzãtor specificului
activitãþii economice ºi al raporturilor în plan financiar se pot distinge trei
tipuri principale de relaþii financiare: de vânzare-cumpãrare, de credit ºi
fiscale.
Unele din caracteristicile ºi trãsãturile specifice acestor relaþii au fost
deja anticipate. Am dori sã subliniem ºi unele probleme legate de conþinutul
acestora.
A) Legãturile directe, ce se creeazã între întreprindere ºi alþi agenþi
economici cu care intrã în relaþii de schimb, influenþeazã întregul mecanism
de organizare ºi desfãºurare a producþiei unitãþii depinzând atât de evoluþia
relaþiilor de aprovizionare (ce se desfãºoarã între întreprindere ºi furnizor)
cât ºi de cele de desfacere (dintre întreprindere ºi beneficiari). Deºi cele
douã forme ale relaþiilor de schimb acþioneazã în mod direct asupra
realizãrii obiectivelor economice ºi financiare globale ale unitãþii, efectele
provocate de acestea se deosebesc atât din punct de vedere economic, cât
ºi financiar. Astfel, relaþiile de aprovizionare predeterminã, sub raportul
resurselor materiale, însãºi funcþionarea normalã a mecanismului
organizãrii producþiei.
Afectarea, fie ºi parþialã, a funcþionãrii relaþiilor de aprovizionare,
datoratã unuia din cei doi factori, echivaleazã cu blocarea întregului
mecanism de organizare ºi desfãºurare al activitãþii unitãþii economice.
Desfãºurarea cu intermitenþã a relaþiilor de aprovizionare determinã
nefolosirea integralã a capacitãþilor de producþie cu efecte asupra nivelului
veniturilor realizate ºi a îndeplinirii indicatorilor financiari stabiliþi.
Un rol important în activitatea economicã a unitãþilor îl au de
asemenea, relaþiile legate de desfãºurarea producþiei ºi a serviciilor în
vederea recuperãrii valorii acestora pentru acoperirea cheltuielilor ºi
obþinerii de profit.
Alinierea unitãþilor economice la dinamismul cererii ºi a ofertei
diferiþilor agenþi economici ºi a evoluþiei preþurilor practicate în procesul de
schimb este legatã ºi de formele de platã folosite, ca ºi de mecanismul de
formare a preþurilor, ceea ce poate influenþa asupra pregãtirii din vreme a
producþiei ºi ritmicitãþii realizãrii acesteia.
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Funcþionarea relaþiilor financiare dintre întreprindere ºi agenþii
economici este condiþionatã de capacitatea de platã a unitãþilor care
depinde de funcþionarea sistemului de încasãri ºi plãþi.
Asigurând buna derulare a operaþiunilor bãneºti ale întreprinderii,
capacitatea de platã semnaleazã totodatã apariþia unor eventuale fenomene
negative, în raportul dintre încasãri ºi plãþi, care necesitã luarea unor mãsuri
de eliminare a lor. Din acest punct de vedere capacitatea de platã constituie
un element important folosit pentru luarea deciziilor în domeniul financiar.
Derularea relaþiilor de încasãri ºi plãþi îºi gãseºte finalitatea în raportul
propriului randament exprimat de viteza de rotaþie a banilor a cãrei
accelerare are o semnificaþie fundamentalã în caracterizarea bunei
desfãºurãri a proceselor ºi relaþiilor economico-financiare.
B) Pentru ca circuitul economic sã poatã funcþiona normal trebuie ca
fluxul monetar sã se adapteze perfect la exigenþele economice întrucât
moneda constituie principalul mijloc de schimb. În acest sens, este
necesarã existenþa unor agenþi economici cu rolul de a alimenta unitãþile cu
mijloace de platã ºi de a orienta fluxurile de monedã spre sectoarele unde
ele sunt necesare.
Un rol deosebit deci în desfãºurarea activitãþii unitãþilor economice îl
are sistemul bancar ºi de credit care deserveºte întregul ansamblu de relaþii
bãneºti, ce condiþioneazã ºi stimuleazã autonomia întreprinderilor,
permiþând gestiune eficientã a patrimoniului.
Relaþiile cu unitãþile bancare oferã întreprinderilor un spectru larg de
servicii, adesea hotãrâtoare pentru realizarea în practicã a autonomiei lor
economice ºi financiare.
Practica existentã în þara noastrã ne aratã cã nu au fost create încã
toate condiþiile pentru desfãºurarea relaþiilor de credit specifice
mecanismelor de piaþã.
În cadrul relaþiilor financiare, creditul contribuie la dinamizarea
economicã ºi permite adaptarea rapidã a producþiei la condiþiile pieþei, în
continuã schimbare, dacã aceasta nu poate fi realizatã integral cu mijloace
proprii.
În þãrile dezvoltate ponderea creditului în totalul resurselor unitãþilor
reprezintã între 60 ºi 80%, în timp ce în România el reprezintã sub 30%.
Aceastã situaþie se considerã anormalã, deoarece cu cât o firmã este mai
prosperã, cu atât mai lesnicios ºi mai rentabil pentru ea este sã contracteze
credite care îi asigurã flexibilitatea ºi dezvoltarea.
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O problemã nerezolvatã încã în România o constituie calitatea
deservirii bancare, generatã de un mecanism lent ºi greoi de aprobare ºi
acordare a creditelor ºi a plãþilor efectuate în contul acestora care se
deruleazã pe perioade mari de timp cu efecte asupra activitãþii unitãþilor.
Astfel, forma creditului comercial, folosit în cazul amânãrii unor plãþi
scadente, în condiþiile unor întârzieri a operaþiunilor bancare nu îºi gãseºte
justificarea, întrucât ea nu contribuie la stingerea la timp a obligaþiilor de
platã ale întreprinderilor, fiind în plus purtãtoare de dobândã.
C) Relaþiile fiscale apar între întreprindere ºi stat în calitatea sa de
exponent a intereselor publice ale cãrui servicii uºureazã activitatea ºi
iniþiativa unitãþilor ºi indivizilor. Sursa de acoperire a cheltuielilor fãcute de
stat o constituie contribuþia agenþilor economici sub forma impozitului pe
profit, impozitele indirecte, taxe, amenzi etc.
În acest sens, a fost elaborat un cadru legislativ care a cãutat sã
elimine inechitãþile existente în sistemul economiei centralizate prin
aplicarea unui criteriu unic de impozitare – nivelul profitului realizat.
Relaþiile dintre stat ºi agenþii economici pot îmbrãca ºi alte forme care
rezultã din drepturile asupra proprietãþii publice, conþinutul lor fiind stabilirea
ºi încasarea profiturilor ºi a dividendelor.
Pe linia îmbunãtãþirii activitãþii financiar-contabile ºi a relaþiilor care se
creeazã în aceastã privinþã, în lucrare se propune elaborarea legii
contractelor economice, instruirea personalului care lucreazã în acest
domeniu etc.

ECONOMIA CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
dr. Gheorghe ZAMAN, Steliana SANDU
“Economia cercetãrii ºtiinþifice” ºi-a propus sã ofere elemente de
referinþã ºi fundamentare pentru politica din domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi
difuzãrii progresului tehnic atât sub aspect teoretico-metodologic, al
perfecþionãrii sistemului de indicatori statistici care reflectã activitatea de
CD1, cât ºi practic, în sensul reorganizãrii ºi funcþionãrii pe principii
economice a relaþiei naþionale de cercetare ºtiinþificã.
Având în vedere profundele transformãri prin care trece economia
româneascã în prezent, o importanþã cu totul deosebitã o are restabilirea
locului ºi rolului cercetãrii ºtiinþifice în demararea ºi susþinerea procesului
creºterii economice, 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 restricþionarea generalã a
resurselor, defavorizeazã profund ºi pe termen lung ieºirea economiei
naþionale din crizã.
Stimularea cercetãrii ºtiinþifice capãtã în prezent noi dimensiuni pentru
România, printre altele ºi datoritã posibilei accentuãri a fenomenului
scurgerii de inteligenþã spre þãrile dezvoltate, care pot beneficia în mod
gratuit, de serviciile cele mai eficiente ale inteligenþei umane din þara
noastrã.
Cercetarea efectuatã în cadrul temei înscrisã în planul Institutului de
Economie Naþionalã a permis desprinderea urmãtoarelor concluzii mai
importante:
1. În þãrile dezvoltate cu economie de piaþã, cercetarea ºtiinþificã
constituie o ramurã de activitate sui generis, care deserveºte practic toate
celelalte ramuri ºi domenii de activitate, intercondiþionarea dezvoltãrii
reciproce a acestora fiind o particularitate a creºterii economice
contemporane.
Pornind de la locul ºi funcþiile CD, un rol deosebit în promovarea ºi
realizarea politicii în acest domeniu îl are statul, care coordoneazã efortul
1

CD= cercetare-dezvoltare.
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tuturor agenþilor economici pentru stimularea cercetãrii ºtiinþifice, indiferent
de forma sau tipul de proprietate în cadrul cãreia aceasta se desfãºoarã.
Cercetarea ºtiinþificã, atât în cadrul sectorului public cât ºi particular,
este supusã nu numai cerinþelor ºi criteriilor economiei de piaþã, ci ºi celor
privind interesele economice ºi sociale la nivel naþional ºi internaþional.
- Prin intermediul unei mari varietãþi de programe ºi politici, guvernele
þãrilor OECD, de pildã, încurajeazã ºi chiar determinã instituþiile universitare
ºi de cercetare sã-ºi sporeascã relaþiile de conlucrare cu diferite domenii ale
industriei.
- Prioritãþile ºi politicile guvernamentale acordã o atenþie deosebitã
promovãrii cercetãrilor care sunt legate de noile tehnologii ca ºi integrãrii cât
mai strânse ºi relevante a cercetãrii ºi a sistemului instituþiilor de învãþãmânt
superior cu sectorul industriei.
- Guvernele elaboreazã programe speciale pentru a consolida
cooperarea universitãþi-industrie, urmãrind adecvarea metodelor de
organizare ºi conducere a cercetãrii la cerinþa unui transfer cât mai rapid al
rezultatelor acesteia cãtre industrie precum ºi mutaþii corespunzãtoare în
orientarea ºi finanþarea institutelor naþionale de cercetãri.
Exemplele de organisme menite sã contribuie la integrarea cercetãrii
cu învãþãmântul sunt multiple, în þãrile OECD, având ca scop declarat
eficientizarea cheltuielilor efectuate cu cercetarea ºi dezvoltarea din punct
de vedere economic ºi social.
Menþionãm doar, pentru reprezentativitatea lor, trei asemenea
iniþiative:
a) programul RFG care alocã 150 milioane mãrci pentru
îmbunãtãþirea cooperãrii dintre companii, institute academice ºi
organizaþii de cercetare, ºi pentru a accelera transferul de
cunoºtinþe la firmele mici;
b) programele Ministerului Educaþiei, ªtiinþei ºi Culturii din Japonia,
de încurajare a cooperãrii dintre universitãþi, instituþii academice ºi
industrie bazate pe finanþarea de cãtre industrie, în cadrul cãrora
participã peste 200 firme industriale, 50 de universitãþi ºi alte
instituþii de cercetare;
c) programul LINK (Anglia) este desemnat sã promoveze cercetãri
comune ale sectorului public ºi privat ºi sã exploateze, din punct
de vedere comercial, cercetãrile finanþate de guvern. Efortul de
cercetare este suportat în mod egal de cãtre stat (pentru
participarea academicã ºi universitarã) ºi industrie. Acest program

205
are în vedere cercetãri de importanþã strategicã deosebitã, cu
aplicaþii în industrie (electronicã molecularã, inginerie geneticã,
materiale semiconductoare etc.).
Rolul guvernelor în realizarea joncþiunii dintre cercetare ºi industrie, în
concordanþã cu cererea ºi oferta de bunuri ºi servicii se manifestã prin
utilizarea diferitelor pârghii de care acestea dispun, ca de pildã: modificarea
prioritãþilor în finalizarea anumitor proiecte de cercetare ºi concentrare
asupra domeniilor de importanþã strategicã.
2) Analizele efectuate pentru þãrile O.E.C.D. au relevat cã strângerea
contactelor dintre cercetare ºi industrie cu sprijinul direct al statului, a
condus la creºterea dimensiunii comerciale a cunoºtinþelor ºtiinþifice sub
aspectul producerii, difuzãrii ºi aplicãrii acestora.
Cele mai importante mijloace de orientare a cercetãrii pentru
economia de piaþã sunt: exploatarea comercialã a rezultatelor cercetãrii
ºtiinþifice prin intermediul licenþelor ºi crearea unor societãþi mixte cu
industria. Pe fondul unor diferenþe de la o þarã la alta ºi de la un tip de
cercetare la altul în aceastã privinþã, se constatã înclinaþia spre acest sistem
al þãrilor cu o industrie sciento-intensivã (Japonia, SUA, Olanda etc.).
Aceastã tendinþã a impus, pe planul politicii naþionale în domeniul
ºtiinþei, noi structuri organizatorice ºi de conducere prin intermediul cãrora
sã se fundamenteze prioritãþile ºi modalitãþile de alocare a resurselor, pe
baza principiilor economiei de piaþã.
În acest context, într-o serie de þãri membre ale OECD a început sã
se manifeste tendinþa de privatizare totalã sau parþialã a multor institute
guvernamentale (de exemplu, Austria, Olanda, Norvegia) care sporeºte
spiritul întreprinzãtor al acestora.
În legãturã cu aceste aspecte, specialiºtii îºi exprimã temerea faþã de
posibilitatea transformãrii cercetãrii fundamentale academice, într-o
cercetare conjuncturalã, neglijându-se funcþiile acesteia legate atât de
rezolvarea unor probleme pe termen mediu ºi lung, cât ºi a progresului
diferitelor ºtiinþe, în special.
Îngrijorarea menþionatã se întemeiazã pe: rolul crescând al firmelor în
finanþarea cercetãrii, în care ponderea celei fundamentale este redusã ca
volum ºi are caracter conjunctural; creºterea caracterului confidenþial al
cunoºtinþelor în procesul “industrializãrii ºtiinþei” care contravine principiului
accesibilitãþii rezultatelor cercetãrii fundamentale, care au avut în mod
tradiþional statut de bun public.
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3) În fundamentarea politicilor din domeniul cercetãrii ºtiinþifice, un
factor cu influenþã crescând este internaþionalizarea ºtiinþei ºi tehnologiei,
îmbinarea dintre cooperare ºi competiþie. În ultimul deceniu, aceasta s-a
manifestat prin:
a) intensificarea participãrii firmelor (mai ales din þãrile CEE) la
realizarea unor proiecte comune de cercetare (EUREKA, ESPRIT
etc.) care presupun atât accesul la informaþia ºtiinþificã ºi tehnicã
precum ºi la pieþele externe;
b) lansarea de cãtre companiile mari de comenzi pentru realizarea
unor proiecte de cercetare în centre ºi laboratoare din alte þãri;
c) utilizarea unor organizaþii de consultanþã tehnicã, create de marile
corporaþii, care acþioneazã în întreaga lume oferind informaþie
tehnico-ºtiinþificã ºi difuzând cunoºtinþe pe scara internaþionalã, în
cele mai diferite domenii;
d) cooperarea interuniversitarã concretizatã în publicarea de lucrãri
comune. Publicaþiile ultimei perioade în domeniul ºtiinþei
pãmântului ºi cosmosului, din þãrile OECD, au avut autori din mai
multe þãri în proporþie de 35%, iar cele din domeniul matematicii ºi
fizicii, în proporþie de 25%;
e) stimularea mobilitãþii internaþionale a cadrelor de cercetare, pe
bazã de reciprocitate, prin acordarea de burse sau alte fonduri
speciale de cãtre firme particulare, organizaþii publice ºi fundaþii;
f) apariþia unei pieþe internaþionale pentru investiþii în personalul
ºtiinþific de cercetare, universitar ºi ingineresc. O serie de firme
amplaseazã institute de cercetare în alte þãri, în vederea
valorificãrii forþei de muncã înalt calificate (exemplu SUA ºi
Japonia), precum ºi investiþii ale companiilor multinaþionale în þãri
care dispun de capacitate umanã de cercetare (de exemplu
Brazilia, India, Coreea de Sud, Singapore).
Fãrã a minimaliza interesul deosebit pe care guvernele trebuie sã-l
manifeste pentru promovarea sistemelor de cercetare ºtiinþificã naþionalã,
se impune gãsirea celor mai potrivite cãi de exploatare a posibilitãþilor
oferite de sistemul internaþional al ºtiinþei, autarhia în acest domeniu fiind
dãunãtoare creºterii economice. Aceasta presupune luarea în considerare a
politicilor ºi prioritãþilor altor þãri în formularea strategiilor naþionale de
dezvoltare a ºtiinþei ºi tehnologiei precum ºi evaluarea comparativã a
avantajelor complementaritãþii preocupãrilor din diferite domenii, astfel încât
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factorii de sporire a eficienþei cercetãrii ºtiinþifice sã-ºi combine optim
influenþele naþionale ºi internaþionale.
Aceasta impune concentrarea eforturilor naþionale, în acele direcþii în
care ºansele de “strãpungere tehnologicã” sunt mai mari ºi promovarea
unei colaborãri internaþionale multilaterale, menite sã asigure potenþarea
efortului naþional ºi lichidarea mai rapidã a decalajelor tehnologice.
4) Analiza comparativã a sistemului de indicatori ai CD utilizat în
România ºi în þãrile dezvoltate a relevat necesitatea reconsiderãrii
conþinutului acestora, a redefinirii unor concepte ºi indicatori din statistica
naþionalã, în vederea atingerii urmãtoarelor obiective:
a) conturarea unei imagini reale a nivelului la care se aflã România
faþã de þãrile dezvoltate;
b) abordarea într-o viziune sistemicã a relaþiilor de interdependenþã ºi
intercondiþionare dintre politicile de dezvoltare economico-socialã
ºi cercetare-dezvoltare, pe de o parte ºi strategiile de realizare a
acestora, pe de alta:
c) gãsirea unor modalitãþi adecvate de reflectare statisticã a
proceselor fundamentale care au loc în domeniul ºtiinþei ºi
tehnologiei referitor atât la elementele de intrare cât ºi la cele de
ieºire iarãºi, pe întreaga filierã, urmãrindu-se atât evaluarea
cantitative cât ºi calitative;
d) þinând seama de tendinþa de internaþionalizarea ºtiinþei, se impune
racordarea la sistemul de indicatori ai þãrilor europene dezvoltate
cu care vom intensifica în viitor relaþiile ºi în acest domeniu. Din
studiul metodologiei utilizate de UNESCO precum ºi de þãrile
OECD au rezultat urmãtoarele concluzii:
− în privinþa personalului de cercetare are loc evidenþierea
distinctã a trei categorii principale: cercetãtori propriu-ziºi,
tehnicieni (personal asimilat lor) ºi personal auxiliar, ceea ce
permite desprinderea unor tendinþe ºi formularea unor concluzii
privind optimizarea raportului dintre personalul de cercetare
propriu-zis ºi cel ajutãtor, din diferite domenii din CD;
− utilizarea pe lângã indicatorii cantitativi (numãr de personal), a
unui indicator specific, exprimat în echivalent de timp utilizat
integral, care exprimã suma timpului integral ºi parþial afectat
cercetãrii de cãtre totalitatea persoanelor implicate în aceastã
activitate (profesori, cercetãtori, ingineri, studenþi etc.).
Echivalarea timpului parþial în timp integral se face cu ajutorul
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unor metode convenþionale, utilizându-se coeficienþi de
echivalenþã;
− utilizarea unor indicatori de fundamentare ºi planificare în
politica CD ca de exemplu, “potenþial uman ºtiinþific ºi tehnic”
pentru a exprima stocul de resurse de muncã înalt calificatã,
corespunzãtoare exigenþelor profesiei de cercetãtor;
− stocul de personal calificat (din care se pot recruta atât
cercetãtorii cât ºi tehnicienii), precum ºi personalul calificat
economic activ;
− determinarea cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare curente
ºi de investiþii finanþate din resurse interne sau internaþionale,
dupã criteriul “cheltuielilor intraramurã” desemnând totalitatea
cheltuielilor de CD efectuate fie în cadrul unitãþilor statistice
studiate fie într-un alt sector al economiei; cheltuielile cu forþa
de muncã ocupatã în cercetare includ: costurile salariale;
beneficii; prime; burse; contribuþii pentru fondul de pensii; alte
plãþi pentru securitate socialã.
Identificarea surselor de provenienþã a fondurilor destinate cercetãriidezvoltãrii impune din partea unitãþilor statistice efectuarea de raportãri
privind urmãtoarele tipuri de cheltuieli, grupate dupã sursa de finanþare în
cheltuieli din fonduri proprii ale unitãþii, fonduri ale sectorului de cercetare,
fonduri ale altor sectoare de activitate.
Activitatea de cercetare presupune transferuri substanþiale (fluxuri) de
resurse între diferitele unitãþi organizate ºi sectoare din cadrul economiei
naþionale, care sunt mãsurate în douã moduri:
− din punctul de vedere al unitãþii în care se desfãºoarã cercetarea
(performer based-approach);
− din punctul de vedere al unitãþii finanþatoare (source based
approach).
În statistica internaþionalã cheltuielile de CD- se clasificã dupã
criteriile urmãtoare: sursa de finanþare, natura cheltuielilor, tipul activitãþii de
cercetare, locul de desfãºurare al activitãþii, domeniul ºtiinþei, finalitate etc.
Pentru personalul de cercetare criteriile utilizate sunt: grad de calificare,
ocupaþie, locul de desfãºurare a cercetãrii, domeniul ºtiinþei, finalitate. În
analizele efectuate sunt utilizate adesea clasificãri combinate (cross
clasification).
5) Una din problemele terotico-metodologice importante pentru
determinarea unor indicatori ai cercetãrii-dezvoltãrii în expresie valoricã,
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adecvaþi unei analize corecte, este construirea de serii cronologice
comparabile ale cheltuielilor CD, pe baza folosirii unor deflatori ºi respectiv
a unor indici de preþuri corespunzãtori. Cele mai utilizate metode de
deflatare sunt:
− calculul indicelui de preþuri compus folosind ponderi fixe în care,
cea mai importantã etapã o constituie alegerea indicelui preþurilor
reprezentative (pentru costurile de muncã, alte costuri curente,
pãmânt ºi clãdiri, aparaturã ºi echipamente etc.);
− calculul indicelui compus al preþurilor cu ponderi variabile;
− calculul deflatorului cheltuielilor de CD, dezagregat pe fiecare
ramurã.
Rafinamentele de calcul, izvorâte din necesitatea unei mai mari rigori
ºtiinþifice, impuse de complexitatea fenomenelor reale, implicã o
dezagregare a cheltuielilor de CD. Costurile cu forþa de muncã, pot fi
ponderare cu greutatea specificã a diferitelor categorii de personal din
cercetare, exprimate în echivalent de timp integral lucrat. Cunoaºterea
indicelui de creºtere a salariilor lunare a diferitelor categorii profesionale din
cercetare completeazã analiza activitãþii din acest domeniu, îndeosebi în
privinþa stimulãrii materiale a forþei de muncã, diferenþiat pe categorii, în
funcþie de contribuþia respectivã. Prin aceastã metodã se determinã un
singur indice al costului muncii pentru întregul sector de activitate.
În ceea ce priveºte cursurile de transformare într-o valutã unicã, în
scopul asigurãrii comparabilitãþii internaþionale, se foloseºte, de regulã, ca
unitate monetarã-dolarul SUA – pentru care se stabilesc diferite cursuri de
transformare din monedele naþionale. Acestea, de regulã, unice pentru
întreaga economie, nu reflectã paritãþile puterilor de cumpãrare pentru
resursele activitãþii de cercetare dezvoltare, iar pe de altã parte, pot fluctua
în limite foarte mari, pe perioade relativ scurte.
În prezent, prin analogie cu metodele efectuãrii comparaþiilor
internaþionale în alte domenii, se utilizeazã o “coºniþã medie” a sectorului
CD, bazatã pe media aritmeticã a cantitãþilor consumate de cãtre þãrile
analizate, la produse cuprinse în coºniþa respectivã. În mod concret, se
calculeazã cursuri de subschimb pentru cele trei componente importante ale
cheltuielilor de CD (costuri cu munca alte costuri curente, cheltuieli de
capital) ºi, ulterior, se calculeazã media ponderatã a acestora pentru a
obþine cursuri generale de schimb ale CD.
Problema paritãþilor puterii de cumpãrare în domeniul CD rãmâne
încã sub incidenþa unor abordãri multiple dar cu soluþii care nu satisfac pe
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deplin. Considerãm oportun ca, pentru început, sectorul CD din România sã
fie comparat, în privinþa cursului de transformare, cu o singurã þarã, ulterior
comparaþia cãpãtând caracter multilateral pe baza asigurãrii tranzitivitãþii
cursurilor de schimb specific CD.
6) În cadrul economiei de piaþã sistemul financiar este, ºi în domeniul
creþiei ºtiinþifice, cheia creãrii unui mediu favorabil dezvoltãrii acesteia,
datoritã puternicelor influenþe pe care le are asupra afirmãrii ºi inhibãrii
actului creator, a inovaþiilor.
Atât cercetarea ºtiinþificã cât ºi experienþa practicã au demonstrat 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.
Din experienþa þãrilor dezvoltate, a rezultat cã un sistem financiar ºi
de credit favorabil promovãrii activitãþii ºtiinþifice trebuie sã se caracterizeze,
în primul rând, prin flexibilitate ºi asumarea riscului, prin trecerea de la
sistemul general, bazat pe credite la cel dirijat de mecanismele pieþei
capitalului, se eliminã astfel multitudinea canalelor financiare care pot crea
uneori condiþii privilegiate unor grupuri de cercetãtori ridicând costul
cercetãrii prin suprastructuri inutile.
Analiza datelor existente pentru þãrile membre OECD, a permis
relevarea urmãtoarelor tendinþe, manifestate în evoluþia cheltuielilor de CD:
a) resurselor financiare au cunoscut, dupã anul 1975, o creºtere
sensibilã, ajungând în perioada 1983-1985 la un ritm mediu anual
relativ înalt, de 7%. (SUA 7,3%, Japonia 9,8%); cele mai ridicate
ritmuri se înregistreazã în þãri care au un avantaj însemnat în
privinþa realizãrilor din acest domeniu; dupã anul 1985 ritmurile sau diminuat, semnificând acumulãri cantitative majore care pot
permite mutaþii de naturã calitativã;
b) adâncirea discrepanþelor substanþiale în ceea ce priveºte
potenþialul tehnico-ºtiinþific al statelor puternic industrializate ºi
restul þãrilor membre ale OECD este o rezultantã ºi a ponderii
diferenþiate a cheltuielilor cu CD în PIB (maximum 3% în þãri ca
SUA, Japonia, Suedia, RFG ºi 2% în celelalte þãri).
c) reflectând sintetic ºi global costul unui loc de muncã din cercetare,
indicatorul de intensitate “cheltuieli de CD pe persoanã ocupatã”,
relevã tendinþa generalã de creºtere în perioada 1970-1985 (de la
87 mii dolari la 112 mii pe ansamblul þãrilor OECD), remarcându-
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se totodatã un nivel superior al acestora în sectorul public,
comparativ cu cel privat sau universitar, datoritã ponderii
însemnate a cheltuielilor pentru cercetarea din domeniul militarstrategic;
d) în privinþa surselor de finanþare a cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii
tehnologice, se remarcã tendinþa deplasãrii de la finanþarea
bugetarã spre cea privatã. Pe ansamblul OECD, în 1985 sectorul
privat a contribuit cu 61% la creºterea cheltuielilor de CD – din
perioada 1981-1985, faþã de 35,9% contribuþia sectorului public.
7) Existã mari decalaje între þãrile OECD, atât în privinþa eforturilor
financiare ºi umane antrenate în activitatea de CD, dar mai ales a
rezultatelor; relaþia dintre elementele de input ºi cele de output, în ramura
“cercetare”, este influenþatã de o serie de factori favorizanþi sau nu, cu sau
fãrã efect multiplicator dintre care o semnificaþie deosebitã au: capacitatea
de proiectare ºi asimilare tehnologicã, spiritul întreprinzãtor, flexibilitatea ºi
experienþa firmelor care transpun în practicã programele de cercetare,
raportul dintre cerinþele administrative ºi cele bazate pe cerinþele pieþei în
finanþarea ºi conducerea activitãþii de cercetare; structurile educaþionale ºi
cele de cercetare, raportul dintre educaþie-cercetare ºi ramurile economiei,
capacitatea sistemului financiar de a crea un mediu favorabil promovãrii
activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi inovare tehnologicã, raportul dintre
cercetarea fundamentalã ºi aplicativã etc.
8) Forþa de muncã din cercetare-dezvoltare este principalul element
de input, atât prin ponderea semnificativã pe care o reprezintã salariile în
totalul cheltuielilor de cercetare (peste 60%) cât mai ales prin influenþa
covârºitoare pe care o are calitatea ei (pregãtirea, pasiunea, talentul etc.)
asupra mãrimii outputului.
- Structura potenþialului tehnico-ºtiinþific uman la nivel mondial
evidenþiazã decalaje flagrante între zone geografice ºi þãri. În anul 1985
(ultimul pentru care statisticile UNESCO oferã date), 73% din personalul cu
o înaltã calificare este concentrat în þãrile dezvoltate din care cca 40%
numai în America de Nord. Calculat la 1.000 de locuitori, potenþialul tehnicoºtiinþific reprezintã în þãrile în curs de dezvoltare doar 35% din media
mondialã, în timp ce în þãrile dezvoltate este mai mare de 3 ori, iar în
America de 5,4 ori.
Potenþialul uman de cercetare ºtiinþificã precum ºi forþa de muncã
activã din aceastã ramurã, concentrat în câteva þãri dezvoltate, se explicã ºi
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prin forþa de atracþie exercitatã de cãtre SUA, Japonia, Franþa, Germania,
Canada, Italia etc.
În anul 1985, numai SUA ºi Japonia deþineau 63,5% din totalul
personalului cu studii superioare din activitatea de CD din þãrile membre
OECD.
- Structura pe niveluri de pregãtire profesionalã a ofertei de forþã de
muncã pentru activitatea de cercetare diferã de la o þarã la alta în condiþiile
preponderenþei în toate cazurile a personalului auxiliar (personal tehnic ºi
auxiliar – la un cercetãtor revin între 2 pânã la 11 lucrãtori auxiliari).
Totodatã, se remarcã ponderea însemnatã a forþei de muncã feminine în
acest segment, care variazã între 28% ºi 64%.
- Oferta de forþã de muncã din cercetare este influenþatã ºi de
mãrimea stimulentelor materiale. Se constatã o tendinþã generalã de
creºtere a costurilor totale ºi salariale pe cercetãtor. În SUA în perioada
1970-1986, cheltuielile medii pe cercetãtor au crescut de 2,9 ori în timp ce
în ramuri strategice sau de un nivel tehnic ridicat (industria energeticã,
chimicã, constructoare de maºini), dinamica respectivã a fost ºi mai mare;
volumul absolut al cheltuielilor ce reveneau pe un cercetãtor are un nivel
înalt, îndeosebi în industria de automobile ºi aviaticã în care, cercetarea
experimentalã deþine o pondere însemnatã ºi necesitã costuri deosebite
pentru experimente ºi prototipuri.

MINIMUL DE TRAI (PRAGUL DE SÃRÃCIE)
ÎN ROMÂNIA
Maria MOLNAR, Maria POENARU
1. Cunoscând problemele grele legate de nivelul de trai al populaþiei
din þara noastrã, riscurile pe care le induce pe acest plan, trecerea la
economia de piaþã ºi având în vedere faptul cã minimul de trai (pragul de
sãrãcie) trebuie sã constituie elementul cheie al protecþiei sociale în
condiþiile actuale, un element de referinþã esenþial al unei politici sociale
active ºi eficiente, un colectiv de cercetare din cadrul Institutului de
Economie Naþionalã a luat în studiu problemele minimului de trai în
România.
2. Cercetarea a fost orientatã pe patru direcþii principale. Prima, o
constituie
problemele
teoretico-metodologice
necesare
înþelegerii
conþinutului categoriei minimul de trai, a posibilitãþilor, limitelor ºi condiþiilor
utilizãrii acestuia în politica socialã. Minimul de trai este definit ca limita
inferioarã a unui nivel de viaþã acceptabil la un anumit grad de dezvoltare a
societãþii. El reprezintã o categorie cu caracter relativ ºi dinamic; are un
conþinut mai bogat decât minimul de subzistenþã ºi se situeazã sub nivelul
mediu de trai al populaþiei.
3. Cea de-a doua direcþie vizeazã estimarea minimului de trai în
perioada actualã. Aceasta a fost efectuatã prin metoda normativã
consideratã de autori ca fiind cea mai potrivitã condiþiilor actuale din
România. Au fost determinate, în mod analitic (pe baza unui nomenclator
cuprinzând aproximativ 500 bunuri ºi servicii de consum) bugete minime de
consum pentru familii de salariaþi ºi de pensionari de dimensiuni diferite. În
evaluarea cheltuielilor minime s-au avut în vedere preþuri în vigoare pânã la
1 noiembrie 1990, creºterile de preþuri estimate pentru noiembrie-decembrie
1990 ºi douã ipoteze privind creºterea preþurilor de consum în anul 1991
(tabelul nr. 1).
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Tabelul nr. 1
Estimãri privind cheltuielile minime de consum
- lei lunar pe familie Cheltuielile minime de consum
Calculate în Indexate la creºterile de preþuri
preþurile în
estimate pentru
vigoare pânã noiembrie1991
VII
la 1.11.1990 decembrie
VI
1990 (i=1,375) (i =1,7) (i = 1,9)
Familii de salariaþi compuse din:
- o persoanã
1750
2400
2975
3325
- douã persoanã
3000
4125
5100
5700
- trei persoanã
4300
5900
7300
8200
- patru persoanã
5600
7700
9500
10600
- cinci persoanã
6650
9150
11300
12600
- ºase persoanã
7750
10650
13200
14700
Familii de pensionari compuse din:
- o persoanã
1250
1660
2125
2375
- douã persoanã
2070
2750
3500
3950

Potrivit datelor rezultate din cercetarea selectivã a bugetelor de
familie, în perioada ianuarie – septembrie 1990, cheltuielile medii de
consum ale unei familii de salariaþi au fost de 5700 lei lunar, în condiþiile în
care dimensiunea medie a unei familii a fost de 3,5 persoane.
Conform estimãrilor, în cheltuielile minime de consum ale unei familii
compuse din patru persoane, cele necesare consumului alimentar
reprezintã 54%. Potrivit datelor din bugetele de familie ponderea medie a
cheltuielilor pentru consumul alimentar în cheltuielile de consum ale
familiilor de salariaþi cercetate în anul 1990 este de 49%.
4. Cea de-a treia direcþie de cercetare a fost identificarea categoriilor
de populaþie aflate sub pragul de sãrãcie1, mai precis a situaþiilor în care
nivelul de trai al familiilor riscã sã se plaseze sub pragul de sãrãcie, cu
1

Statistica din þara noastrã nu cuprinde date cu privire la distribuþia familiilor dupã nivelul
veniturilor, astfel încât nu este posibilã determinarea numãrului ºi ponderii populaþiei
aflate sub pragul de sãrãcie.
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deosebire în condiþiile creºterii preþurilor. În acest scop, a fost efectuatã o
comparaþie între cheltuielile minime necesare diferitelor tipuri de familii ºi
veniturile constituite din salariu minim, pensie minimã, alocaþii familiale ºi
compensaþii la nivelurile de la finele anului 1990 (tabelele nr. 2 ºi nr. 3).
4.1. Din analiza comparativã a veniturilor ºi cheltuielilor minime
rezultã cã la familiile de salariaþi, presupunând cã în familie existã doi
salariaþi cu un nivel minim al salariului, probleme ale acoperirii minimului
existau ºi pânã la 1 noiembrie 1990 pentru familiile cu doi ºi mai mulþi copii.
Problema neacoperirii minimului estimat se punea, de altfel, de la un nivel al
câºtigurilor salariale cumulate ale ambilor soþi mai mic de 4930 lei lunar
(2465 lei pe salariat) în cazul familiilor cu doi copii.
În familiile cu un singur salariat, cu salariul minim de 2000 lei lunar nu
putea fi asigurat minimul de trai nici mãcar pentru douã persoane, cu atât
mai puþin în cazul familiilor numeroase, situaþia fiind deosebit de gravã în
cazul persoanelor singure cu copii în întreþinere. Astfel, o persoanã cu doi
copii în întreþinere îºi putea acoperi cheltuielile minime dacã salariul încasat
depãºea 3400 lei lunar.
Tabelul nr. 2
Diferenþe între veniturile ºi cheltuielile minime
de consum pentru familii de salariaþi

Familii compuse din:
- o persoanã
- douã persoane
- trei persoane
- patru persoane
- cinci persoane
- ºase persoane

Pânã la
1 noiembrie
1990

Noiembriedecembrie
1990

+215
+930
+210
-730
-940
-1530

+315
+1305
+110
-1330
-1940
-2930

- lei lunar pe familie 1991
VI
VII

-260
+330
-1290
-3130
-4090
-5480

-670
-270
-2190
-4230
-5390
-6980

Majorãrile de preþuri din noiembrie-decembrie 1990, chiar în condiþiile
acordãrii de compensaþii, au amplificat diferenþele între cheltuielile minime
de consum ºi veniturile minime ale familiilor cu doi ºi mai mulþi copii. Astfel,
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pentru ca o familie cu doi copii sã-ºi poatã acoperi cheltuielile minime,
nivelul salariului trebuie sã fie de cel puþin 2765 lei pentru fiecare din cei doi
pãrinþi, în cazul familiilor cu trei copii acest nivel se ridicã la 3070 lei, în
cazul familiilor cu patru copii la 3565 lei.
În anul 1991, în ipoteza creºterii preþurilor de consum în medie cu
90% ºi a menþinerii nivelului actual al alocaþiilor pentru copii ºi
compensaþiilor, o familie compusã din patru persoane (doi salariaþi ºi doi
copii) se va situa sub pragul de sãrãcie dacã nivelul salariului încasat de
fiecare din cei doi salariaþi va fi mai mic de 4200 lei lunar.
Tabelul nr. 3
Diferenþe între veniturile ºi cheltuielile minime
de consum pentru familii de pensionari
- lei lunar pe familie Pânã la 1 Nov.-dec.
1991
nov. 1990
1990
VI
VII
Familii compuse din:
• o persoanã cu pensie:
- pentru vechime integralã
- pentru vechime incompletã
- de invaliditate
- de urmaº
• douã persoane cu:
- douã pensii pentru vechime integralã
- o pensie pentru vechime integralã
ºi una pentru vechime incompletã
- o pensie pentru vechime integralã
- o pensie pentru vechime incompletã
Familie de pensionari compusã din
patru persoane (un pensionar de
invaliditate, un salariat ºi doi copii)
Familie de pensionari de urmaº
compusã din trei persoane (un
salariat ºi doi copii)

-150
-450
-842
-700

-160
-460
-852
-710

-675
-925
-1317
-1175

-875
-1175
-1567
-1425

+130
-170

+250
-50

-500
-800

-950
-1250

-970
-1270
-2222

-1250
-1550
-3072

-2000
-2300
-4772

-2450
-2750
-5842

-830

-1230

-2580

-3380
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Comparând cheltuielile minime necesare ale unor categorii diferite de
pensionari de asigurãri sociale de stat cu pensiile minime ºi alte venituri
(compensaþii, alocaþii familiale, salariu minim) se remarcã faptul cã, pânã la
1 noiembrie 1990, singurul tip de familie în care pensiile minime acopereau
cheltuielile minime de consum era cel al familiilor compuse din doi
pensionari beneficiari de pensie pentru limitã de vârstã ºi vechime integralã.
Pensia minimã pentru limitã de vârstã ºi vechime integralã (1100 lei lunar)
reprezintã numai 90% din cheltuielile minime ale unui pensionar singur.
Acest minim era acoperit numai în proporþie de 30-40% în cazul pensiilor
minime de invaliditate ºi de urmaº ºi de 65% în cazul pensiei minime pentru
limitã de vârstã ºi vechime incompletã. Situaþii deosebite existã în cazul
familiilor de pensionari de invaliditate care au în îngrijire copii; pentru o
familie cu doi copii, la nivelul actual al pensiei minime, împreunã cu un
salariu minim (al celuilalt pãrinte) ºi alocaþiile pentru copii minimul de trai era
acoperit numai în proporþie de 60%. La 1 noiembrie 1990, din totalul
pensionarilor de asigurãri sociale de stat 40% (peste un milion de persoane)
încasau pensii sub 1250 lei - cheltuielile minime estimate pentru un
pensionar singur. În aceastã situaþie se aflau 10% din pensionarii pentru
limitã de vârstã ºi vechime integralã, 70% din cei cu vechime incompletã,
50% din pensionarii de invaliditate, 90% din pensionarii de urmaº ºi practic
toþi beneficiarii de ajutor social ºi pensii IOVR.
În momentul de faþã, în condiþiile creºterii preþurilor de consum ºi
acordãrii de compensaþii, situaþia cooperãrii minimului se menþine în general
aceeaºi, cu excepþia familiilor de pensionari cu copii pentru care decalajele
între cheltuieli ºi venituri se mãresc substanþial.
În condiþiile creºterii preþurilor de consum în variantele estimate
pentru anul 1991 ºi ale menþinerii sistemului actual al pensiilor ºi
compensaþiilor, decalajele între venituri ºi cheltuieli minime se mãresc
pentru toate categoriile de pensionari. Gravitatea acestui fenomen este
pusã în evidenþã de constatarea cã la o creºtere a preþurilor cu 90% (VII),
ponderea pensionarilor a cãror pensie (împreunã cu compensaþia) se
situeazã sub minimul estimat pentru un pensionar singur (2375 lei) se ridicã
la aproape 80% din numãrul pensionarilor de asigurãri sociale de stat (50%
din pensionarii pentru limitã de vârstã ºi vechime integralã ºi practic toþi
pensionarii pentru vechime incompletã, de invaliditate ºi de urmaº).
4.3. Probleme deosebite din punctul de vedere al asigurãrii minimului
de trai se ridicã ºi pentru familiile de pensionari CAP, ca ºi pentru familiile
de þãrani.
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5. Cea de-a patra direcþie de cercetare avizat estimarea salariului
minim, pensiei minime, alocaþiilor pentru copii, compensaþiilor necesare
acoperirii cheltuielilor minime de consum ale familiilor, precum ºi a ajutorului
minim de ºomaj.
În determinarea nivelului minim al acestor venituri sau avut în vedere,
alãturi de necesitatea asigurãrii minimului de trai, ºi o serie de alte criterii
cum sunt: a) necesitatea asigurãrii între diferite categorii de venituri (salariu
minim-pensie minimã, salariu minim-ajutor minim de ºomaj, salariu minimalocaþii familiare etc.) a unor corelaþii importante pentru promovarea unei
politici sociale coerente ºi eficiente; b) necesitatea integrãrii într-o formã
perfecþionatã a componentelor actuale, tradiþionale ale mecanismului de
repartiþie a veniturilor, într-o nouã concepþie adecvatã condiþiilor economiei
de piaþã, menite sã evite perturbãri sau rãsturnãri masive în repartiþie, cu
consecinþe sociale ºi economice imprevizibile; c) satisfacerea cerinþelor
promovãrii unei politici familiale ºi demografice adecvate condiþiilor din þara
noastrã; d) realizarea funcþiilor de stimulare ºi de echilibru ale repartiþiei.
Fiind cunoscut nivelul cheltuielilor minime estimate pentru familiile de
salariaþi ºi pensionari, având totodatã în vedere ansamblul criteriilor
menþionate mai sus, în calculul salariului minim, pensiei minime ºi al
alocaþiilor familiare s-a pornit de la necesitatea acoperirii integrale a
cheltuielilor minime de consum ale familiilor de salariaþi cu 2 ºi 3 copii ºi ale
unui pensionar singur.
5.1. Conform calculelor, în anul 1990 acoperirea minimului de trai al
familiilor de salariaþi ar fi fost posibilã numai în condiþiile:
a) unui nivel al salariului minim de 2400 lei lunar, cu 400 lei mai mare
decât cel practicat în þara noastrã în ultima perioadã;
b) asigurãrii unor alocaþii mai mari pentru cel de-al treilea copil (650
lei lunar faþã de 440 lei în prezent)1;
1

Aceasta ar reprezenta numai una din modificãrile gândite în legãturã cu restructurarea
sistemului alocaþiilor familiale. În concepþia autorilor modificãrile din sistemul alocaþiilor
vizeazã: renunþarea la acordarea de alocaþii pentru un singur copil (la un salariu minim
de 2400 lei, în cazul în care lucreazã ambii pãrinþi minimul de trai al unei familii cu un
singur copil este asigurat ºi fãrã alocaþia pentru copii; renunþarea la plata acestor
alocaþii ar crea resurse pentru majorarea alocaþiilor în cazul familiilor cu trei copii);
acordarea de alocaþii la nivelul actual pentru toþi copii (inclusiv pentru primul) în cazul
familiilor cu doi ºi trei copii; renunþarea la alocaþia pentru cel de-al patrulea copil ºi
urmãtorii sau reducerea acesteia faþã de nivelul actual în cazul copiilor care se nasc de
acum înainte. Aceasta din urmã pentru a descuraja creºterea numãrului de copii în
familiile numeroase, care ridicã probleme dificile din punct de vedere social.
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c) acordãrii unui supliment de compensaþii în cazul familiilor cu 2 ºi
mai mulþi copii (câte 300 lei pentru primii doi ºi 400 lei pentru cel
de-al treilea).
Pentru anul 1991, asigurarea minimului de trai al familiilor de salariaþi,
în condiþiile creºterii în continuare a preþurilor de consum, face necesarã
acordarea unui plus de compensaþii atât la salarii cât ºi la alocaþii, de fapt o
creºtere importantã a salariului minim ºi a cuantumului alocaþiilor. Astfel, în
ipoteza creºterii preþurilor cu 70% nivelul compensaþiei ar trebui sã creascã
cu 650 lei lunar/salariat, iar la o creºtere cu 90% a preþurilor, compensaþia
suplimentarã ar fi de 1050 lei. Incluzând compensaþiile cumulate în salarii,
salariul minim necesar ar fi de 370 lei lunar (VI) ºi de 410 lei (VII).
Compensaþiile suplimentare necesare familiilor cu copii (în plus faþã
de cele estimate pentru anul 1990) ar fi de 250-350 lei lunar pentru fiecare
copil (în varianta I) ºi de 400-550 lei lunar pentru fiecare copil (în varianta II).
5.2. Pensia minimã necesarã acoperirii minimului de trai în anul 1990
a fost estimatã la 1250 lei lunar (faþã de 400-500 lei lunar cât este în prezent
în cazul pensionarilor de invaliditate ºi de urmaº ºi 1100 lei în cazul
pensiilor pentru limitã de vârstã ºi vechime integralã). Acest nivel, împreunã
cu compensaþia de 400 lei lunar ar fi fost suficient pentru acoperirea
minimului estimat în condiþiile creºterilor de preþuri de la sfârºitul anului
1990. Creºterea în anul 1991 a preþurilor ar necesita o suplimentare a
compensaþiilor cu 475 lei lunar (în varianta I) ºi cu 725 lei lunar (în varianta
II), ceea ce ar însemna practic o sporire a pensiei minime la 2125 lei lunar
(VI) ºi 2375 lei (VII).
5.3. Din calcule efectuate asupra structurii bugetului minim de
consum s-a apreciat cã ajutorul minim de ºomaj ar trebui sã reprezinte 75%
din salariul minim. La nivelul anului 1990 acesta ar fi însemnat 1800 lei
lunar; în condiþiile creºterilor de preþuri din anul 1991 ar fi necesarã
acordarea unui ajutor minim de ºomaj de 2800 lei (VI) ºi 3000 lei (VII).
6. Veniturile necesare acoperirii cheltuielilor minime de consum
estimate, cu deosebire cele necesare în condiþiile creºterii preþurilor de
consum sunt considerabil mai mari decât cele de care beneficiazã în
prezent familiile. Sporirea veniturilor minime la nivelul necesar presupune
mobilizarea unor resurse deosebit de mari, care, la nivelul actual de
dezvoltare economicã ºi în contextul concret al evoluþiei producþiei ºi al
existenþei unor puternice dezechilibre în sistemul economic, ridicã problema
de o mare complexitate ºi dificultate.
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Analiza comparativã a resurselor necesare ºi a celor existente sau
posibil de disponibilizat pune în evidenþã insuficienþa resurselor necesare
implementãrii sistemului de protecþie socialã impus de cerinþa asigurãrii
minimului de trai. De aici derivã necesitatea adoptãrii unor strategii de
realizare treptatã a obiectivelor de protecþie socialã, precum ºi necesitatea
unei mai bune fundamentãri a politicii economice, a deciziilor privind
strategia de trecere la economia de piaþã ºi de restructurare a economiei; se
impune o mai bunã fundamentare a acestora din punctul de vedere a
consecinþelor în plan social (la rândul lor cu incidenþã asupra reuºitei
reformei economice) al posibilitãþilor de asigurare a protecþiei sociale ºi al
limitei pânã la care populaþia poate suporta consecinþele sociale ºi costul
social al reformei.

ASPECTE ECONOMICO-SOCIALE ALE POLITICII
FAMILIALE ÎN ROMÂNIA FAMILIA
ªI POLITICA FAMILIALÃ
Livia CHISÃGIU
În cadrul studiului nostru privind familia ºi politica familialã, o primã
parte a fost consacratã unei succinte caracterizãri a familiei ca fenomen
social ºi istoric complex.
Fãrã a proceda la o analizã a diferitelor definiþii date familiei am optat
pentru definirea ei ca formã complexã de relaþii biologice, sociale atât
materiale cât ºi spirituale, reprezentând cea mai trainicã formã de
comunitate umanã.
Primul aspect ce a fãcut obiectul atenþiei noastre îl constituie discuþiile
aprinse purtate în literatura sociologicã privind destinul familiei în societatea
contemporanã. În cadrul acestora se vorbeºte chiar de o “crizã a familiei
contemporane”, existând temerea cã aceasta, ca oricare altã instituþie
socialã, se aflã într-o fazã de tranziþie, fãrã un viitor previzibil.
Sunt aduse ca argumente schimbãrile intervenite atât în structura ºi
dimensiunea familiei (reducându-se ca dimensiune, familia se concentreazã
în deosebi în jurul perechii conjugale) cât ºi la nivelul funcþiilor acesteia
(familia înceteazã sã mai reprezinte un loc de producþie, ci doar unul de
consum, ar fi dispãrut funcþia ei tradiþionalã de asistenþã acordatã bãtrânilor
ºi bolnavilor, iar funcþia de socializare a copilului ar fi transferatã altor
instituþii). La acestea se mai adaugã schimbarea statutului social al femeii ºi
cuprinderea ei în activitãþi profesionale, sociale extrafamiliale, care au
contribuit în bunã mãsurã la o anumitã redistribuire al rolurilor în cadrul
familiei.
În acelaºi timp, sunt ºi sociologi – destul de numeroºi – care nu pun la
îndoialã eficacitatea funcþionalã a familiei în cadrul societãþii.
O deosebitã importanþã atât în plan teoretic dar ºi prin finalitatea sa
practicã are de o potrivã aprofundarea teoreticã a funcþiilor familiei ºi a
complexului condiþiilor obiective ºi subiective, de care depinde
funcþionalitatea normalã a vieþii de familie. Avem în vedere faptul, cã prin
intermediul funcþiilor sale familia îºi îndeplineºte de fapt menirea sa în
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societate: exercitarea deplinã a funcþiilor sale corespunde situaþiei, în care
familia reprezintã în fapt celula de bazã a vieþii economico-sociale ºi nu doar
declarativ.
Diferiþi autori au clasificat funcþiile familiei, în raport de accentul pe
care l-au pus pe unele sau altele dintre aspectele funcþionale ale vieþii de
familie. Noi ne-am oprit numai asupra a douã dintre aceste clasificãri din
urmãtoarele considerente: una dintre ele accentueazã funcþiile specifice ale
familiei, considerate de autor drept fundamentale, cealaltã ne oferã un
tablou complex al funcþiilor familiei.
Aºadar, conform sociologului american T. Parsons1, funcþiile specifice
ale familiei considerate ºi fundamentale sunt urmãtoarele:
− socializarea primarã a copiilor pentru a deveni membri ai societãþii
date;
− stabilizarea personalitãþii adulþilor
Chiar ºi rolurile celor doi parteneri în cuplu sunt concepute, în
principal, ca bazã a funcþiei de socializare a familiei: rolul tatãlui constã mai
ales în îndeplinirea unoe sarcini (un rol instrumental); rolul mamei, centrat
mai mult pe emoþii este expansiv. Acestor funcþii pe care Parsons le
considerã drept fundamentale pentru grupul familial, li se atribuie în
literaturã ºi calitatea de funcþii cu caracter universal al familiei – funcþii care
transcend caracterul istoric al epocii, al unei organizãri familiare date.
În literatura sociologicã este vehiculatã ºi ideea, cã în societatea
modernã, funcþia de socializare a familiei este mult estompatã. Într-adevãr,
funcþia de creºtere ºi educare, de socializare a copiilor a fost într-o anumitã
mãsurã transferatã unor instituþii specializate, cum ar fi, creºa, grãdiniþa,
ºcoala. Considerãm însã cã în acest fel s-a creat doar posibilitatea
redistribuirii unor roluri în trecut monopolizate de grupul familial tradiþional,
între acesta din urmã ºi unele instituþii ºi servicii sociale care îºi asumã
parþial unele din funcþiile tradiþionale ale familiei. Ne realiem opiniilor2
conform cãrora, familia rãmâne cadrul în care se contureazã personalitatea
individului în primii ani de viaþã locul în care debuteazã socializarea sa.
Desigur, a recunoaºte cã familia constituie prima realitate care înrâureºte
profund personalitatea individului nu înseamnã a nega faptul, cã peste
fundamentul pe care îl oferã familia se aºeazã alte tipuri de educaþie, cã
societatea este aceea care completeazã lacunele educaþiei familiale.
1

Citat dupã M. Voinea, Modificãri în structura ºi funcþiile familiei în România, Tezã de
doctorat, Univ. din Bucureºti, 1980, p. 85.
2
M. Voinea, op. cit., p. 96.
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Cea de-a doua clasificare asupra cãreia ne-am oprit în cadrul
studiului nostru aparþine profesorului H. Stahl, ce ne oferã, prin intermediul
ei un tablou complet al funcþiilor familiei în interdependenþa lor.
A. Funcþii interne
I. Funcþii biologice – sanitare (procrearea ºi creºterea biologicã a
copiilor, asigurarea condiþiilor sanitare de dezvoltare normalã a tuturor
membrilor ei).
II. Funcþii de solidaritate familialã (presupune existenþa unui ajutor
reciproc între toþi membrii familiei, bazat pe sentimente de egalitate, respect
ºi dragoste).
III. Funcþii economice (constau în asigurarea unor venituri suficiente
pentru întreg grupul familial, organizarea unei gospodãrii pe baza unui
buget comun).
IV. Funcþii pedagogico-educative (asigurarea educaþiei ºi instruirii
copiilor, favorizarea dezvoltãrii personalitãþii psihosociale a membrilor
familiei).
V. Funcþii morale (crearea unui climat moral ºi cultural de înalt nivel).
B. Funcþii externe
I. Funcþii de justã încadrare în viaþa socialã (încadrarea maturilor apþi
de muncã în procesul de producþie, încadrarea vieþii de familie în ansamblul
vieþii sociale).
Acest tablou complet al “funcþiilor” familiei, rezultat al aprofundãrii lor
teoretice precum ºi schema “condiþiilor” obiective ºi subiective de care
depinde îndeplinirea lor corespunzãtoare constituie instrumente foarte utile
practicii sociale, favorizând depistarea în teren a familiilor, în care una sau
mai multe funcþii înceteazã a se mai manifesta sau nu sunt îndeplinite
corespunzãtor. Pe aceastã cale se pot desprinde probleme care cad în
sarcina serviciilor de asistenþã socialã, unele fiind extrem de importante,
atât pentru familie, cât ºi pentru societate. Este vorba de:
- problema mamei ºi copilului;
- problema bolnavilor ºi deficienþilor;
- problema bãtrânilor;
- problema delicvenþilor.
Aceastã succintã caracterizare a familiei a servit de fapt, interesului
nostru de a cunoaºte obiectul politicii familiale, cãreia îi este dedicatã cea
de-a doua ºi cea mai consistentã parte a studiului nostru.
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Considerãm cã pentru a putea avea o realã dimensiune a importanþei
politicii familiale, azi în lume, ºi ai stabili locul ce i se cuvine în cadrul politicii
sociale, al politicii guvernamentale în ansamblul sãu, este necesar sã ne
îndreptãm atenþia, în primul rând asupra acelor aspecte, care aduc în prim
plan necesitatea elaborãrii ºi aplicãrii unei asemenea politici.
Este unanim recunoscut faptul cã procesul de dezvoltare în
ansamblul sãu are repercusiuni dintre cele mai importante asupra familiilor,
prin consecinþele indirecte ºi neprevãzute ale diverselor politici, programe
sau activitãþi pe care acest proces le antreneazã ºi care în aparenþã nu au
nicio legãturã cu familia.
În aceste condiþii nu ne mai putem mulþumi doar cu a proclama familia
drept unitate de bazã a societãþii, fãrã a controla consecinþele fie, atât
pozitive, cât ºi negative, pe care rapidele schimbãri, din mediul de evoluþie
al familiilor le pot avea asupra lor.
Din cele mai sus menþionate reiese faptul cã, familiile ar trebui sã fie
luate în consideraþie mult mai mult decât sunt în prezent, în cadrul
procesului de elaborare a programelor de dezvoltare; departe de a fi
ignorate, ele ar trebui sã fie luate în considerate de toþi factorii responsabili
pentru diversele activitãþi, pe care acest proces le antreneazã ºi care, fãrã
sã le vizeze în mod direct sunt susceptibile sã le influenþeze într-un mod
sau altul, prin exercitarea unor efecte indirecte dintre cele mai importante. O
asemenea iniþiativã poate apare ca profitabilã, întru-cât sub acest aspect
preventiv, poate presupune din punct de vedere financiar eforturi foarte
mici, chiar nule, dar antrenând ulterior o reducere sensibilã a costurilor
sociale. Aºadar, bunãstarea familiei ar trebui sã constituie în cadrul unui
spaþiu naþional, în mod sistematic, un important punct de referinþã pentru
guvern, ceea ce ar permite amorsarea unui proces de dezvoltare mult mai
profitabil familiei, reducând sau chiar eliminând consecinþele nedorite sau
chiar nefaste ºi atât de costisitoare uneori.
Totuºi, în prezent, considerãm cã raþiuni care vor fi menþionate mai
jos fac necesarã intervenþia guvernului, sub forma unor politici ºi programe
coordonate care sã sprijine familiile, în sensul îndeplinirii în cele mai bune
condiþii a funcþiilor lor, premisã de bazã a întãririi stabilitãþii ºi coeziunii lor.
În primul rând, aºa cum am vãzut mai sus, pot fi constatate post
factum efecte nedorite uneori de mare amploare, ale procesului de
dezvoltare asupra familiei, pentru a cãror contracarare se impune cu
stringenþã adoptarea unor seturi de mãsuri.
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În al doilea rând, necesitatea unor programe coordonate în favoarea
familiilor decurge din faptul cã pânã acum, aproape totdeauna accentul a
fost pus asupra individului ºi foarte rar asupra familiei.
În aproape toate domeniile politicile ºi programele sunt exacte cel mai
adesea pe membrii constitutivi ai familiei: copii, mame, tineri, persoane în
vârstã, ale cãror interese ºi nevoi sunt conexe dar nu identice cu acele ale
familiilor.
Aceastã abordare este însã lipsitã de originalitate ea corespunzând
unor mijloace de acþiune de care guvernele dispun în mod direct, în diferite
sectoare de intervenþie.
În al treilea rând, necesitatea unor programe coordonate în favoarea
familiilor se impune, în situaþia în care, guvernul îºi proclamã ataºamentul
faþã de familie fãrã ca aceastã poziþie de principiu sã fie materializatã în
realitate, prin efecte notabile. O asemenea situaþie este descrisã de John
Romanyshyn ca existând în Statele Unite: “ Am înãlþat osanale familiei dar
nu am favorizat-o decât rar în cadrul societãþii noastre... în fapt, politica
noastrã familialã este practic inexistentã. Acordãm în schimb o
preponderenþã atât de mare individului ºi problemelor sociale, încât în cea
mai mare parte, programele elaborate pentru soluþionarea lor au tendinþa sã
nu þinã cont de faptul cã individul face parte din grupul familial”.1
În încercarea de a da un contur cât mai precis noþiunii de politicã
familialã am plecat de la precizarea cã este dificil sã-i ataºãm o definiþie
unicã, clarã ºi universal valabilã.
De datã relativ recentã, politica familialã trece printr-un real proces de
îmbogãþire a conþinutului sãu, în planul practicii sociale ºi concomitent, de
reflectare a acestuia în plan teoretic.
Un prim aspect pe care autori cu preocupãri în domeniu au
manifestat-o în acest sens este aceea a stabilirii unei distincþii clare, între
politici explicite ºi politici implicite. Am menþionat deja cã diverse politici ºi
programe antrenate de procesul de dezvoltare pot exercita indirect asupra
familiei, o influenþã ce se impune tot mai mult a fi luatã în consideraþie.
Constituind politici explicite pentru alte domenii, ele sunt implicite pentru
familie.
O altã întrebare ce se ridicã în cadrul literaturii de specialitate este,
dacã o politicã familialã poate ºi trebuie sã fie globalã. Semnul de întrebare
1

John Romanyahyn, Social Welfare: Charity to Justice, New York, Rondon House, 1971,
p. 339.
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privind caracterul sãu dezirabil este susþinut de argumente precum faptul,
cã programele corespund unui asemenea gen de politicã riscã o ingerinþã, o
imixtiune, într-un domeniu personal, privat al vieþii de familie. Cel de-al
doilea semn de întrebare priveºte posibilitatea aplicãrii unui asemenea gen
de politicã. În spatele acestei întrebãri se ascunde temerea generatã de
complexitatea vieþii de familie, cu prelungiri în domenii atât de diverse,
presupunând satisfacerea unei largi palete de nevoi, pentru familii de tipuri
diferite din punct de vedere a etapei de evoluþie în care se gãsesc, al
mediului geografic, economic, cultural, religios, cu antrenarea unui volum
considerabil de fonduri.
În funcþie de intensitatea interesului manifestat ºi de volumul
resurselor antrenate în vederea sprijinirii familiei, în prezent se contureazã
câteva orientãri de bazã a acestui gen de politicã dintre ele reþinem acea
categorie de politici care urmãresc sã modifice mediul în ansamblul sãu,
inclusiv cel social, în sensul reduceri justiþiei sociale, al acordãrii de ºanse
egale familiilor, în satisfacerea nevoilor lor fundamentale, pentru ca ele sã-ºi
poatã exercita liber opþiunea/dreptul la o anumitã structurã a grupului
familial (un anumit numãr de copii).
Aºadar, considerãm cã trebuie sã se detaºeze ca o preocupare
majorã, ca un obiectiv fundamental al oricãrei politici familiale, creºterea
bunãstãrii întregului grup familial, prin îmbunãtãþirea tuturor condiþiilor de
existenþã ale familiilor. Numai printr-o asemenea influenþare complexã se
poate sconta pe o prosperitate realã a familiei care sã presupunã întãrirea
stabilitãþii, coeziunii ºi funcþionalitãþii sale ºi în consecinþã, a rolului jucat de
familie, în cadrul colectivitãþii în care se integreazã, astfel încât ea sã poatã
constitui în fapt ºi nu doar declarativ, celula de bazã a societãþii.
La realizarea acestui obiectiv final, care se constituie într-un indicator
de maximã sintezã a influenþei exercitate asupra familiei pot concura
diverse alte obiective parþiale, vizând unele sau altele dintre aspectele vieþii
de familie.
Într-o primã grupã se constituie acele obiective care vin în sprijinul
funcþiei de procreare a familiei, al creºterii ºi educãrii copiilor, urmãrindu-se
ca toþi copiii sã beneficieze de ºanse egale, indiferent de familiile de
provenienþã.
O a doua mare grupã de obiective îºi gãsesc concretizarea prin
intervenþia guvernului în marile domenii economice ºi sociale, care
influenþeazã familia: învãþãmântul, sãnãtatea, starea de nutriþie, condiþiile de
locuit, posibilitãþile de ocupare, serviciile de planificare a familiei. Pentru a
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rãspunde în adevãr obiectivelor politicii familiale este necesarã coordonarea
cu maximã atenþie a tuturor acestor politici sectoriale, astfel încât prin
aplicarea lor sã fie implicit promovate ºi interesele familiei.
O a treia mare grupã de obiective priveºte însãºi relaþiile din sânul
familiei. Prin ajutorul acordat familiei cu aceastã orientare se urmãreºte
stabilirea unor roluri mai echitabile între parteneri, conducând la o
democratizare mai accentuatã a relaþiilor familiale.
În sfârºit, o altã grupã de obiective se referã la mãsura în care trebuie
sã revinã puterii publice preocuparea de a gãsi soluþii diverselor probleme
ale vieþii de familie; la identificarea acelui prag de intervenþie sau a acelor
metode prin care guvernul nu riscã sã se substituie familiei, ci doar sã o
ajute în îndeplinirea funcþiilor sale, având în vedere cã viaþa de familie
aparþine totuºi domeniului privat.
Considerãm cã o bunã înþelegere a modului în care diferitele mijloace
economice contribuie la satisfacerea obiectivelor mai sus menþionate ne-ar
putea-o oferi abordarea în funcþie de natura lor, plãþi în bani ºi prestare de
servicii în beneficiul familiilor, cu detalierea amplã a fiecãreia din aceste
douã categorii, în funcþie de nevoile la a cãror satisfacere concurã.
Prestaþiile în bani
- alocaþiile familiale
- prestaþiile de asistenþã socialã
- prestaþiile destinate ameliorãrii stãrii de nutriþie a populaþiei
- prestaþiile de întreþinere a copilului
- prestaþiile de maternitate
- impozitul asupra venitului
- transferul de venit în interiorul familiei lãrgite
- subvenþiile
Serviciile prestate în beneficiul familiilor
- serviciile de planificare familialã
- serviciile de ocrotire a copilului

FAMILIA ªI REPRODUCEREA
POPULAÞIEI ÎN ROMÂNIA
Vergiliu IORDACHE
1. În ultimele patru decenii, sub influenþa complexã exercitatã de o
multitudine de factori economici, socioculturali, politici, juridici ºi psihologici,
s-au produs schimbãri profunde în structura ºi funcþiile familiei,
determinându-i tendinþele fundamentale ale existenþei ei în societatea
româneascã în aceastã perioadã.
Cercetãtorii din ºtiinþele sociale studiazã dinamicile familiale prin
conceptul “ciclul de viaþã familialã”, concept care, aºa cum susþine Alvin
Eurich, permite cunoaºterea “tranziþiilor majore în ciclul vieþii umane”.
Familia, între formarea ºi disoluþia ei, parcurge, structural ºi ca
dimensiuni, o serie de stadii (faze).
La noi, în þarã, nu dispunem decât de puþine teoretizãri ºi de aplicaþii
privind “ciclul de viaþã familialã”, una dintre acestea fiind “modelul”
sociologului Smaranda Mezei, elaborat pe baza rezultatelor unei anchete
special organizate.
Este un model standard al ciclului de viaþã pentru familia nuclearã
româneascã, cu 6 stadii (faze).
În modelul ciclului de viaþã familialã, primul stadiu (fazã) îl reprezintã
formarea familiei (cãsãtoria). Din cercetãrile efectuate în þara noastrã rezultã
cã în formarea (constituirea) cuplurilor familiale un rol major îl are alegerea
partenerului o multitudine de caracteristici care mãsoarã gradul de
asemãnare, respectiv de deosebire, dintre soþi: distanþa geograficã dintre
soþi (apropierea de locul de naºtere, respectiv la cãsãtorie al soþilor),
distanþa social-culturalã mãsuratã dupã caracteristicile individuale ale soþilor
(ºcoala absolvitã, starea civilã, naþionalitatea, gradul de urbanizare,
profesia, la cãsãtorie, vârsta) sau ale familiilor din care provin (ºcoala
absolvitã ºi naþionalitatea pãrinþilor ºi a socrului).
De asemenea, existã deosebiri calitative între condiþiile ºi
particularitãþile constituirii cuplurilor în mediu urban ºi în mediu rural.
În constituirea familiilor atât din mediu urban, cât ºi mediu rural, în
afara rolului pe care îl joacã caracteristicile ale partenerilor, în motivaþia
cãsãtoriei au mai intervenit ºi o serie de factori socioeconomici, care ºi-au
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pus amprenta în acest proces. Însã în acest mod de influenþare ºi
condiþionare cu relaþiile sociale din cadrul familiei ºi în societate nu trebuie
privit ca un determinism social îngust ºi rigid. Principalii factori
socioeconomici care au influenþat modul de constituire ºi dinamica familiei
în mediu rural ºi în mediu urban dupã anul 1950 (o datã cu trecerea la
sistemul socialist) sunt: socializarea agriculturii, industrializarea ºi procesul
de urbanizare mobilitatea socioprofesionalã ºi teritorialã a populaþiei,
creºterea gradului de socializare a întregii populaþii legislaþia familiei ºi
politica familialã practicatã de vechiul regim.
Funcþiile social-economice ºi cultural educative, dar mai ales funcþia
de reproducere a familiei, sau aflat ºi ele sub impactul aceloraºi factori,
precum ºi al dezvoltãrii corelaþiei între mediul urban ºi mediul rural. Desigur,
aceastã influenþã s-a manifestat cu intensitãþi diferite ºi pe termen lung.
2. Cãsãtoria (constituirea familiei), ca primã secvenþã a ciclului de
viaþã familialã, constituie obiectivul de studiu al demografiei, care, spre
deosebire de alte ºtiinþe (dreptul, sociologia, antropologia culturalã ºi
psihologia socialã), o studiazã ca fenomen de masã în termeni demografici,
frecvenþa cãsãtoriilor în sânul populaþiei este cunoscutã sub denumirea de
nupþialitate (numãrul cãsãtoriilor la 1.000 locuitori).
În perioada 1946-1969 s-au încheiat 7.803.335 cãsãtorii, ceea ce
înseamnã cã 15.670.000 persoane ºi-au schimbat starea civilã, devenind
cãsãtorite. În anii 1946-1958 se înregistreazã cel mai înalt nivel al ratei
brute a nupþialitãþii – 11,2 cãsãtorii la 1.000 locuitori – nivel ce depãºeºte cu
cca 24% nupþialitatea medie din anii 1930-1939.
Dupã anul 1969 nupþialitatea cunoaºte o scãdere semnificativã,
tendinþã care capãtã un caracter constant pânã în anul 1985, an în care se
manifestã un reviriment.
Redresarea nupþialitãþii în perioada 1970-1980 a fost frânatã de
intrarea în vârstã nupþialã a generaþiilor 1957-1966, care dupã cum se ºtie,
au apãrut în condiþiile unei puternice scãderi a natalitãþii. Dupã anul 1985
era de aºteptat ca nupþialitatea sã înceapã sã creascã pentru o perioadã de
cca 5-7 ani ca urmare a contribuþiei generaþiilor mai numeroase a anilor
1967-1972.
În ultimul deceniu asistãm la o deplasare a structurii cãsãtoriilor
dinspre gupele de vârstã mai mari spre cele mai tinere, fenomen evidenþiat
ºi de dinamica vârstei medii la încheierea cãsãtoriei, care a scãzut, în anul
1989 faþã de anul 1980, de la 27,9 ani la 27,4 ani în cazul bãrbaþilor, în timp
ce la femei scãderea a fost de la 24,4 ani la 24 ani.
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Existând analiza evoluþiei cãsãtoriilor pe medii, constatãm un nivel
mai înalt al nupþialitãþii populaþiei urbane faþã de cel nupþialitãþii rurale.
Nivelul mai înalt al nupþialitãþii urbane se menþine în întreagã postbelicã, în
condiþiile în care rata nupþialitãþii populaþiei totale manifestã o tendinþã
constantã de scãdere. Datele privind evoluþia nupþialitãþii în ultimul deceniu
(1980-1989) sunt edificatoare în acest sens. Astfel, dacã în anul 1980
proporþia cãsãtoriilor încheiatã la o mie locuitori a fost în oraºe ºi municipii
de 10,6, iar pe total þarã de 8,2, în anul 1989 nupþialitatea în mediul urban a
fost de 8,9% de locuitori, comparativ cu 7,7%, cât a fost pe total þarã.
Dupã anul 1980 se înregistreazã o scãdere mai rapidã a nupþialitãþii
populaþiei în mediul rural datoritã, în principal, emigrãrii unui însemnat
numãr de tineri de la sate la oraº, în mediul rural încheindu-se din an în an
tot mai puþine cãsãtorii.
Astfel, a apãrut fenomenul îmbãtrânirii demografice a satelor, care se
poate constata chiar în judeþele mai puþin dezvoltate din punct de vedere
economic, (Botoºani, Buzãu, Constanþa, Cãlãraºi, Teleorman, Vaslui),
cunoscute ca având înainte o natalitate ridicatã, ceea ce ar fi normal sã aibã
ºi un numãr mai mare de tineri, deci ºi o nupþialitate mai mare.
Modelul nupþialitãþii populaþiei României, format sub influenþa factorilor
socioeconomici, situeazã þara noastrã în Europa între þãrile cu un tip de
nupþialitate de tranziþie între cãsãtoria “timpurie” ºi cea “maturã”, dacã ar fi
sã folosim clasificarea “tipurilor” sau “modelelor” nupþialitãþii aparþinând
sociologului american D.J. Bogue.
În prezent, pe baza modelului nupþialitãþii populaþiei României se
poate aprecia cã se menþine încã destul de puternicã “propensiunea” pentru
cãsãtorie ºi familie ºi se manifestã chiar o grijã deosebitã ca acest “model”
sã nu fie erodat.
Situaþia nupþialitãþii din þara noastã se deosebeºte de cea din unele
þãri din Europa Occidentalã unde s-au manifestat în ultimele decenii,
tendinþe noi în evoluþia cãsãtoriei ºi familiei, mai precis, au intervenit o serie
de schimbãri care, în principal, se referã la trecerea de la familia nuclearã la
o diversitate de modele familiale, cum este modelul de uniune consensualã
ºi de coabitare juvenilã, care de fapt nu reprezintã altceva decât un refuz al
cãsãtoriei. Un exemplu tipic îl reprezintã Suedia þarã în care menþinerea
întregului model al nupþialitãþii ar conduce în viitorul previzibil la o creºtere a
ponderii celibatului definitiv în rândul bãrbaþilor ºi femeilor ajungând la peste
50% din totalul populaþiei nupþiabile.
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Faptul cã familia se constituie ca o uniune dintre bãrbat ºi femeie în
principal în scopul procreaþiei, îi conferã acesteia importanta sa funcþie: cea
biologicã.
Atracþia cãtre sexul opus ºi nevoia de a avea ºi creºte copii sunt
factorii care acþioneazã în constituirea ºi consolidarea cuplurilor familiale.
Copii au în constituirea ºi consolidarea cuplurilor familiale un rol
major, fiind un factor de coeziune, de stabilitate a sentimentelor de iubire
dintre soþi, precum ºi de echilibru moral ºi juridic. Pentru societate, ei
reprezintã viitorul, în felul acesta, alãturi de familie, societatea noastrã este
implicatã direct în creºterea ºi educarea copiilor.
În virtutea rolului pe care ºi-l asumã în rezolvarea problemelor privind
creºterea ºi educarea copiilor, societatea poate sã influenþeze într-o
anumitã mãsurã, realizarea de cãtre familie a funcþiei sale biologice.
În evoluþia ei istoricã, în familia româneascã s-a trecut nu numai de la
tipul de familie extins, lãrgit, la tipul nuclear, restrâns, ci s-a modificat
concomitent ºi funcþia ei biologicã, fenomen cu consecinþa imprevizibilã
asupra menþinerii unei structuri corespunzãtoare de vârstã a populaþiei ºi a
tinereþii poporului român.
În ultimele douã decenii fertilitatea femininã a avut în þara noastrã o
evoluþie care, în general, se înscrie în tendinþa ºi caracteristicile
fenomenului la scara întregii Europe dar având, totuºi unele particularitãþi
prin care se deosebeºte de alte þãri, una din acestea constituind-o proporþia
foarte scãzutã a copiilor nãscuþi în afara cãsãtoriei.
Ceea ce caracterizeazã evoluþia fertilitãþii legitime, în perioada dupã
anul 1966, este reinstalarea tendinþei sale de scãdere dupã creºterea rapidã
ºi deosebit de ridicatã înregistratã în anii 1967 ºi 1968, când s-au înregistrat
valori ale indicatorului sintetic al fertilitãþii cãsãtoriilor (ISFC)1 (nãscuþi la
1.000 cãsãtori) de 3309 ºi respectiv de 3344. Excepþia face anul 1974, an în
care inflexiunea curbei a fost doar un moment (2636). În anul 1964 valorile
ISFC au scãzut îngrijorãtor la nivelul anului 1957. Mãsurile de ordin
economic ºi legislativ luate în decembrie 1965, au avut darul sã consolideze
ºi în anii urmãtori tendinþa de creºtere înregistratã în anul 1985 (cu excepþia
anului 1989).
În ceea ce priveºte copii nãscuþi în afara cãsãtoriei deºi în ultimii 15
ani numãrul copiilor cu tatãl necunoscut a crescut cu 10,3% (de la 14606 în
1

Pentru a se putea asigura pe termen foarte lung înlocuirea generaþiilor este necesar ca
valoarea acestui indicator înregistrat la un anumit moment (an) sã nu fie inferioarã de
2100 nãscuþi vi la 1.000 femei (2,1 copii la o familie).
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1975 la 16107 în 1989), totuºi proporþia lor în totalul nãscuþilor vii, continuã
sã se menþinã micã, de 0,5%; nivelul scãzut al acestei ponderi se explicã
prin tradiþia valorilor morale normale, normele culturale ºi mentalitãþile
poporului român.
Situaþia de la noi se deosebeºte fundamental de cea din unele þãri
occidentale în care proporþia nãscuþilor nelegitimi (în afara cãsãtoriei)
prezintã valori deosebit de mari: 13% în Franþa, 18% SUA, 35-40% în
Danemarca ºi Suedia. Existenþa acestui fenomen se explicã prin
schimbarea modelelor familiale în aceste þãri caracterizatã prin aceea cã
familia nuclearã înceteazã de a mai fi tipul de familie dominant, luând o
extindere foarte mare coabitarea juvenilã (uniuni libere).
4. În realizarea funcþiei biologice a familiei, stabilitatea vieþii de familie
are un rol important ºi datoritã elementului ei contradictoriu – instabilitatea
raporturilor de familie – mai ales sub forma ei manifestã divorþul. Prin divorþ
sau decesul unuia din soþi se încheie ciclul de viaþã familialã (familia
nuclearã).
Instabilitatea vieþii de familie ca ºi frecvenþa ei în sânul populaþiei în
ultimele patru decenii s-au aflat sub influenþa exercitatã atât de factorii
subiectivi individuali, cât ºi de unii factori sociali, cum sunt: schimbãrile
sociale rapide, profunde, care au generat reerarhizãri ale valorilor legate de
viaþa de familie, precum ºi cele ale problematicii sociale a recãsãtoriei sau
cea a familiei incomplete.
Aceºti factori au influenþat instabilitatea cãsniciei într-un sens sau
altul, generând o serie de consecinþe ºi implicaþii asupra fertilitãþii familiei.
Acþiunea factorilor de instabilitate a raporturilor de familie s-a
desfãºurat fie sub forma latentã (stãri tensionale, preconflictuale), fie sub
formã manifestã (abandon familial, despãrþirea de fapt, divorþ etc.).
În ultimul deceniu, divorþialitatea a luat o mare amploare,
înregistrându-se în medie, anual câte 34236 divorþuri, faþã de 171493
cãsãtorii, ceea ce înseamnã cã practic a revenit un divorþ la cinci cãsãtorii;
sau altfel spus, rata nupþialitãþii a fost de 7,6 cãsãtorii la 1.000 locuitori, în
timp ce rata divorþialitãþii a fost de 1,5 divorþuri la 1.000 locuitori.
În aceastã perioadã au intrat în disoluþie 342360 cãsãtorii, 684720
bãrbaþi ºi femei schimbându-ºi starea civilã (“cãsãtoritã” în cea “ divorþatã”).
În anul 1989, numãrul cãsãtoriilor desfãcute prin divorþ au fost de
36000, revenind, în medie, 1,56 divorþuri la 1.000 locuitori faþã de 1,19% în
1977.
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Existã importante diferenþieri ale divorþialitãþii populaþiei urbane ºi faþã
de cea din mediul rural, nivelul acesteia fiind mai ridicat în rândul populaþiei
urbane.
Pe categorii de localitãþi, în anul 1989, din numãrul total al divorþurilor
77,7% s-au înregistrat în municipii ºi oraºe, proporþia la 1.000 locuitori fiind
de 3,4 ori mai mare decât în comune.
Dezorganizarea familiilor ºi îndeosebi cele tinere, chiar dacã cea mai
mare parte din cei divorþaþi se recãsãtoresc, produce grave perturbãri în
realizarea funcþiei biologice a familiei, cu consecinþe negative în
reproducerea populaþiei, respectiv a forþei de muncã în þara noastrã.
Cercetarea frecvenþei divorþurilor în raport cu numãrul de copii minori
rãmaºi din cãsãtoria desfãcutã, relevã cã, dupã anul 1975, cele mai multe
divorþuri s-au înregistrat în familiile în care nu a existat niciun copil (44,6%
în 1989) sau un singur copil (33,3%) ceea ce dovedeºte cã, copiii reprezintã
un factor important al consolidãrii familiei. De asemenea, în perioada
cercetatã, s-a intensificat procesul de disoluþie îndeosebi în rândul familiilor
cu doi ºi mai mulþi copii, fapt atestat de creºterea ponderii acestor divorþuri,
în totalul divorþurilor, de la 8% în 1975 la 22,1% în 1989.
Procesul de disoluþie a familiei în sine, dar mai ales al familiilor cu
copii, genereazã grave probleme de ordin economic ºi educativ atât pentru
pãrinþii cãrora le-au fost încredinþaþi, cât ºi pentru societate. Numãrul copiilor
minori afectaþi de desfacerea cãsãtoriilor este foarte important: de 30,6 mii
în anul 1989, faþã de 31,3 mii în 1988.
Statul trebuie sã sprijine constituirea ºi consolidarea familiilor prin
crearea unor condiþii favorabile, cum sunt: locuri de muncã: îndeosebi
pentru femei, dezvoltarea serviciilor care sã substituie munca femeilor în
gospodãrie, construirea de locuinþe, lãrgirea reþelei de învãþãmânt preºcolar,
îmbunãtãþirea asistenþei mamei ºi copilului etc.
5. Scãderea îngrijorãtoare a fertilitãþii feminine în perioada 1958-1966,
cu consecinþe negative asupra reproducerii populaþiei ºi a forþei de muncã, a
determinat fostul regim sã ia o serie de mãsuri cu caracter economic, social
ºi juridic care vizau revigorarea funcþiei biologice a familiei concomitent cu
constituirea de noi familii ºi asigurarea stabilitãþii lor.
Aceste mãsuri au fost luate în cadrul unei politici familiale elaborate
mai coerent, cu obiective ºi sarcini mai bine precizate ºi considerate ca fiind
singura cale de ieºire din situaþia demograficã criticã la care se ajunsese (în
anul 1966, numãrul mediu de copii nãscuþi de o femeie ajunsese la 1,997,
inferior numãrului mediu de 2,1 copii, cât era necesar sã asigure înlocuirea
generaþiilor.
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Scopul declarat al acestei politici demografice era pronatalist. În
noiembrie 1966 au fost luate o serie de mãsuri de influenþare a naºterilor ºi
de asigurare a stabilitãþii familiei; mai concret, mãsurile se refereau la
regimul juridic al cãsãtoriei ºi divorþului, regimul avortului ºi o serie de
stimulente sau penalizãri materiale ºi sociale.
Mai întâi a fost abrogat Decretul nr.463/1957, care liberalizând
complet întreruperea sarcinii (care se putea efectua la cererea femeii
însãrcinate), a avut o influenþã cu totul negativã asupra evoluþiei fertilitãþii
feminine, în sensul scãderii ei îngrijorãtoare. Totodatã, au fost modificate
reglementãrile legale privind desfacerea cãsãtoriilor (Codul familiei) care
ofereau instanþei judecãtoreºti posibilitatea sã pronunþe cu uºurinþã
hotãrârea de divorþ, fapt considerat ºi el ca un factor care a influenþat
negativ evoluþia natalitãþii.
În locul Decretului nr. 463/1957, care a fost abrogat, a fost adoptat
Decretul nr. 770/1966, în care se prevedea cã “întreruperea cursului sarcinii
este interzisã”, fiind admis cu totul excepþional în anumite cazuri.
În ceea ce priveºte stabilitatea familiei, în urma apariþiei Decretului
770/1966 instanþa judecãtoreascã nu putea desface cãsãtoria decât în
situaþii excepþionale.
Mãsurile luate prin aceste acte normative, neþinând seama de
opþiunile femeilor, încãlcau drepturile lor fundamentale ºi ale cuplurilor. Fiind
aplicate cu mijloace brutale ºi înjositoare, aceste mãsuri au fost
condamnate atât în interiorul þãrii, cât ºi pe plan internaþional.
Este adevãrat cã în scopul stabilitãþii familiei, dar mai ales al
amplificãrii funcþiei sale biologice, au fost luate o serie de mãsuri juridice ºi
educative ºi în alte þãri europene (Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Franþa),
însã aceste mãsuri erau preconizate în cadrul unor politici nataliste fãcute
înþelese de populaþie, îndeosebi de femei, în sensul cunoaºterii raþiunilor
unor asemenea politici, nu aºa cum s-a întâmplat în þara noastrã.
În realizarea politicii sale demografice, fostul regim a luat pe lângã
mãsurile juridice amintite, o serie de alte mãsuri cu caracter economic ºi
social care vizau stimularea natalitãþii, cum sunt:
− alocaþia de stat pentru copii, de care beneficiau toþi copiii pânã la
vârsta de 16 ani, aflaþi în grija familiilor de salariaþi ºi pensionari,
precum ºi ai familiilor de cooperatori. Aceasta era acordatã lunar,
în cuantumuri diferite în raport cu numãrul copiilor, de veniturile
titularului alocaþiei ºi de mediul (urban ºi rural) în care aveau
domiciliul. Cu toate cã începând din anul 1966 (odatã cu lansarea
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politicii pronataliste) unele cheltuieli de stat pentru finanþarea
alocaþiei de stat au cunoscut o dinamicã spectaculoasã (în 1985
de 5,2 ori mai mult ca în 1965 ºi de peste 251 ori faþã de 1950),
efortul fãcut era mult inferior celui altor þãri europene, care, de
asemenea, practicau o politicã pronatalistã (1,5 – 2 ori mai mic);
− indemnizaþia de naºtere, în valoare de 1500 lei, începând de la al
doilea copil pentru fiecare copil nãscut viu;
− ajutoarele pentru mamele cu mai mulþi copii, acordate mamelor
care au în îngrijire 3 copii sau mai mulþi, pânã la vârsta de 18 ani,
acestea diferind în funcþie de numãrul copiilor; 400 lei pentru 3 ºi 4
copii ºi 500 pentru 5 ºi mai mulþi copii;
− concediile de maternitate (16 sãptãmâni), care erau plãtite în
funcþie de retribuþia tarifarã ºi vechimea neîntreruptã în muncã
(puteau sã ajungã pânã la 85% din retribuþie). Durata concediului
de maternitate ºi condiþiile acordãrii lui în þara noastrã sunt
inferioare celor din þãrile amintite mai sus.
În plus, în mod oficial, se asigurau locuinþe familiilor cu copii, precum
ºi asistenþã medicalã ºi medicamente gratuite, bineînþeles la nevoie, tuturor
copiilor, iar celor internaþi în spitale sau în alte unitãþi sanitare cu paturi
(creºe, preventorii, sanatorii) li se asigurau întreþinerea gratuitã în timpul
internãrii. În practicã însã, locuinþele se repartizau, în primul rând, dupã
criterii economice, iar în ceea ce priveºte acordarea de asistenþã medicalã
ambulatorie ºi spitaliceascã, pãrinþii, în general, trebuiau sã participe într-un
fel sau altul la suportarea acestor cheltuieli (cumpãrarea de medicamente,
completarea hranei în timpul spitalizãrii, oferirea unor “atenþii” medicilor
etc.).
În acelaºi scop al creºterii natalitãþii, a fost instituitã obligaþia
persoanelor salariate fãrã copii, cãsãtorite sau necãsãtorite, în vârstã de
peste 25 de ani, de a plãti la buget, în funcþie de salariul tarifar, o contribuþie
lunarã care varia între 80 lei ºi 925 lei lunar.
Contribuþia persoanelor fãrã copii a fost, de pildã, în anul 1986 (pentru
care dispunem de cele mai recente date) de 1767,7 milioane lei, ceea ce
reprezintã cca 35% din volumul impozitelor ºi taxelor încasate de la
populaþie sau de 8,5% din cuantumul alocaþiilor ºi a altor ajutoare pentru
copii suportate de la bugetul de stat, în acelaºi an.
Indiscutabil, aplicarea acestor mãsuri, finanþate aproape în întregime
de la bugetul de stat, a avut, aºa cum am vãzut, unele efecte favorabile,
reuºindu-se sã se stopeze tendinþa de scãdere a fertilitãþii feminine ºi chiar
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sã ºi creascã în anumite subperioade, dupã anul 1966 ºi pânã la Revoluþia
din Decembrie.
De remarcat cã în cele douã subperioade în care s-a manifestat o
tendinþã de creºtere a natalitãþii – 1966-1970 ºi 1983-1988 – momentele de
început au coincis cu luarea unor mãsuri legislative draconice privind
întreruperea de sarcinã ºi desfacerea cãsãtoriei (Decretul nr. 770/1966 ºi
Decretul nr. 411/1985), fapt ce ne îndreptãþeºte sã apreciem cã în contextul
de factori determinanþi ai natalitãþii mãsurile coercitive au avut un rol
primordial.
Acest fapt subliniazã, odatã în plus, caracterul dictatorial al politicii
demografice practicatã de vechiul regim, politicã care a costat viaþa a mii de
femei (în anii 1980-1987: 3759 femei), care au recurs la avortul ilegal numai
pentru a nu aduce pe lume copii nedoriþi. La aceasta se mai adaugã
subminarea stãrii de sãnãtate a altor zeci de mii de femei care au recurs la
avortul ilegal ºi, din fericire, nu ºi-au pierdut viaþa.
Însã, consecinþele dezastruoase ale acestei politici nu se opresc aici,
ele se manifestã pe termen lung ºi privesc întregul fond biologic al poporului
român.
Din punct de vedere calitativ, sporul natural al populaþiei realizat dupã
anul 1980, în condiþiile deteriorãrii continue a nivelului de viaþã materialã ºi
spiritualã al întregii populaþii, este cu totul nesatisfãcãtor, ceea ce necesitã
mari eforturi ºi luarea unor mãsuri de îmbunãtãþire a structurii lui pe
elemente componente. Dacã ar fi sã ne referim la anul 1989, numãrul
copiilor nãscuþi vi cu o valoare biologicã redusã, având sub 2500 grame la
naºtere, a fost de 27067, ceea ce reprezintã 7,3% din totalul nãscuþilor vi în
acest an, pondere în creºtere faþã de anul 1980.
Mai îngrijorãtoare devenise pentru societatea noastrã proporþia
ridicatã (24,6%), în cadrul acestor copii, a acelora care avea sub 2000 gr.,
copii cu o probabilitate redusã de supravieþuire sau cu riscuri mari de a
deveni handicapaþi fizic ºi psihic.
O altã consecinþã biologicã a politicii demografice a vechiului rezidã în
faptul cã s-au nãscut cohorte întregi de copii nedoriþi, îndeosebi în familiile
dezorganizate sau în cele cu venituri mici, urmând ca de creºterea ºi
educarea lor sã se ocupe instituþii specializate finanþate din bugetul statului.
La sfârºitul anului 1987, de pildã, funcþionau 64 de leagãne pentru
copii în care erau crescuþi 13729 de copii. Însã din cauza hranei proaste ºi
insuficiente, a lipsei medicamentelor ºi a asistenþei sanitare calificate,
numeroºi copii au îngroºat rândurile handicapaþilor sau a celor cu sãnãtate
ºubredã.
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În unele aºezãminte pentru copii (din Sighetul Marmaþiei, Tãtãrei,
etc.) situaþia devenise deosebit de grea, ceea ce a fãcut, dupã Revoluþie,
multe asociaþii de binefacere ºi chiar persoane particulare din strãinãtate sã
organizeze acþiuni de ajutoare cu îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, alimente,
medicamente, instalaþii de încãlzit pentru iarnã, etc., în vederea uºurãrii
situaþiei copiilor internaþi.
6. Dupã Revoluþia din Decembrie 1989 s-a renunþat la politica
natalistã practicatã de vechiul regim, lãsându-se libertate deplinã cuplului
familial sã decidã asupra numãrului de copii dorit.
De menþionat cã primele decrete abrogate dupã Revoluþie a fost ºi
Decretul nr.770/1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii,
fiind considerat ca unul din actele normative cu un profund caracter nedrept
ºi contrar intereselor poporului român.
Punând accentul principal în stimularea natalitãþii nu atât pe mãsurile
juridice, cât mai ales pe mãsurile economice ºi sociale, noile autoritãþi au
adoptat în acest sens douã noi decrete: primul decret prin care se acordã
familiilor salariate un concediu plãtit pentru îngrijirea copilului în afara
concediului pentru sarcinã ºi lehuzie (de 112 zile)prevãzut de reglementãrile
în vigoare, concediu ce se acordã pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei
de un an ºi pentru care se plãteºte o indemnizaþie de 65% din salariul tarifar
lunar; al doilea decret, prin care s-au mãrit cuantumurile, precum ºi
plafoanele de venituri ºi numãrul copiilor în raport de care se stabileºte
alocaþia, ceea ce înseamnã o creºtere atât a cuantumului ei cât ºi a
numãrului de beneficiari.
În vederea transpunerii în viaþã a noii sale politici demografice,
guvernul intenþioneazã sã aducã în perioada de tranziþie la economia de
piaþã noi modificãri în sistemul alocaþiilor pentru copii, în ceea ce priveºte
atât criteriile de acordare (mãrimea venitului pe membru de familie vârsta
copilului, durata perioadei de studii), cât ºi cuantumul sãu; de asemenea, se
mai iau în vedere introducerea unor noi facilitãþi în acordarea de concedii
pentru creºterea ºi îngrijirea copiilor, precum ºi amplificarea ºi diversificarea
prestaþiilor familiale: mese gratuite acordate preºcolarilor ºi elevilor, mãrirea
numãrului de locuri în creºe ºi grãdiniþe sporirea sprijinului financiar de cãtre
stat a familiilor cu copii mulþi.
În concepþia guvernului prin aceste mãsuri s-ar putea asigura o
evoluþie normalã, echilibratã, a reproducerii populaþiei în þara noastrã în
viitorul apropiat.
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Considerãm cã promovarea de cãtre guvern a unei politici
demografice orientatã spre încurajarea “planingului familial” ºi a
dimensionãrii familiei în raport cu posibilitãþile ei de asigurare a unei educaþii
adecvate ºi a condiþiilor de viaþã pentru toþi membrii sãi, nu poate ignora
interesele demografice ale societãþii noastre, mai ales în perspectivã.
Ori în pofida mãsurilor economico-sociale ºi juridice luate pânã în
prezent de guvern nu numai cã nu se întrevede realizarea tipului de familii
cu 2-3 copii la scarã socialã, ci, dimpotrivã, aºa cum apreciazã specialiºtii
demografi este de aºteptat ca în acest an ºi urmãtorii sã aibã loc o reducere
însemnatã a nivelului natalitãþii. La aceastã scãdere va contribui hotãrâtor
liberalizarea cursului sarcinii, mãsurã juridicã luatã la începutul anului 1990
(numai în cursul semestrului I a.c. s-au înregistrat 533,7 mii avorturi, de 4,5
ori mai mult decât în aceeaºi perioadã a anului 1989, când au fost
înregistrate 95,8 mii întreruperi de sarcinã).
Sunt cunoscute consecinþele pe termen mediu ºi lung în plan
demografic ºi economic ale menþinerii ºi adâncirii tendinþei actuale de
scãdere a natalitãþii pentru þara noastrã; scãderea sporului natural al
populaþiei, deci ºi a forþei de muncã ºi îmbãtrânirea populaþiei pentru
economia naþionalã pierderile provocate de avort se cifreazã la câteva
miliarde de lei din cauza creºterilor spitaliceºti dar, mai ales a pierderilor a
4-5 mil. zile de muncã, cu urmãri negative asupra producþiei de bunuri ºi
servicii.
În plus, avortul pune în pericol viaþa femeii.
În ultimele luni Ministerul Sãnãtãþii a elaborat o adevãratã strategie de
protecþie a sãnãtãþii femeii, a copiilor, a întregii familii în general, cuprinsã
într-un program special de contracepþie ºi planificare familialã, în a cãrei
derulare a primit un ajutor preþios (bazã materialã ºi medici specialiºti) din
partea OMS ºi a unor þãri dezvoltate din Vest (Olanda, Belgia ºi Franþa.).
Acest program nu trebuie înþeles ca o mãsurã antinatalistã, ci în
primul rând ca un program educaþional (îndeosebi pentru familiile tinere)
prin care se urmãreºte sã se asigure naºterea copiilor doriþi.
Deoarece interesele þãrii cer ca, în viitor, sã se asigure tipul optim de
familie cu 2-3 copii, guvernului îi incubã obligaþia sã gãseascã, în cadrul
politicii sale sociale, noi mijloace (instrumente ºi metode prin care sã se
asigure participarea la procesul de reproducere a populaþiei a tuturor
familiilor, indiferent de situaþia economicã de nivelul de instruire sau de
apartenenþa lor la o anumitã categorie socioprofesionalã.
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Considerãm cã procesul de reproducere a populaþiei în þara noastrã
ar putea fi influenþat în urmãtorii 5-10 ani acþionându-se în urmãtoarele
direcþii:
− sã fie elaborate ºi aplicate noi mãsuri (instrumente) care sã þinã
seama de specificul diferitelor de categorii de populaþie, evitânduse pe cât posibil inechitatea ºi decalajul care ar putea sã aparã ca
urmare a participãrii inegale la procesul reproducerii populaþiei.
− crearea condiþiilor ca fiecare familie sã aibã copii cât doreºte
evitându-se astfel naºterea de copii nedoriþi;
− corelarea evoluþiei fertilitãþii legitime cu resursele economice, cu
gradul de dezvoltare economicã ºi cu necesitãþile de forþã de
muncã în perspectivã;
− sã se asigure o creºtere a sporului natural al populaþiei atât
cantitativ, dar ºi sub raport calitativ, prin reducerea la minimum a
numãrului de copii nãscuþi vii cu o valoare biologicã redusã copii
cu ºanse mici de supravieþuire sau care creeazã probleme sociale
dificile;
− crearea unui sistem de mãsuri (instrumente) mai eficient pentru
ajutorarea familiilor tinere ºi încurajarea dorinþelor lor de a avea
copii, sistem aplicat cu bune rezultate în alte þãri europene ºi a
cãror experienþã în acest domeniu poate fi utilã, suntem siguri,
organelor de decizie din þara noastrã;
− este absolut necesar ca aceste mãsuri (instrumente) complexe sã
armonizeze interesele cuplului familial cu cele ale societãþii
noastre, numai astfel putându-se aºeza comportamentul
demografic al contigentelor feminine în vârstã fertilã pe o linie
stabilã ºi de lungã duratã punct.
Putem afirma categoric cã societatea noastrã dispune de capacitatea
de a orienta ºi controla comportamentul demografic al familiei, având
posibilitatea sã utilizeze, deopotrivã, mijloace (instrumente) ºi forme de
stimulare a natalitãþii ºi control social, (prin preluarea de la familie într-o mai
mare mãsurã a sarcinii de îngrijire ºi educare a copiilor), precum ºi cãile de
acþiune educogenã care sã conºtientizeze cuplurile conjugale de
necesitatea de a procrea ºi a lãsa urmaºi ca ºi de pericolul ce-l prezintã
utilizarea de mijloace aboritive de evitare a procreãrii atât pentru familie
(mamã în primul rând) cât ºi pentru colectivitate.
Indiscutabil, liberalizarea avortului a influenþat mult, în sens negativ,
comportamentul pronatalist al cuplurilor conjugale. Însã într-o mãsurã nu
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mai puþin importantã acest comportament a fost influenþat de lipsa de
eficienþã a mijloacelor ºi metodelor de stimulare a natalitãþii, determinatã, la
rândul ei de insuficienþa lor cantitativã ºi calitativã, precum ºi de modul lor
de acordare ºi utilizare de cãtre familiile beneficiare.
Alocaþiile de stat bãneºti plãtite lunar familiilor cu copii constituie
exemplul cel mai edificator. Deºi ele sunt considerate un instrument de
stimulare a natalitãþii, însã datoritã cuantumului lor mic (cca 8-9% din
salariul mediu, ele acoperind cca 15-17% din costul întreþinerii unui copil)
constituie mai degrabã o prestaþie socialã plãtitã familiei, prestaþie care, ca
orice sumã de bani, vine sã completeze bugetul. Desigur cã atât timp cât
naºterea unui copil este consideratã cã nu ar aduce avantaje de niciun fel
familiei, alocaþia de stat nu se poate spune cã ea ar avea un caracter
stimulator al natalitãþii.
Considerãm cã alocaþiile de stat pentru copii ar putea deveni un
instrument eficient de stimulare a natalitãþii dacã s-ar modifica cuantumurile
lor cât ºi plafonurile de venituri ºi numãrul de copii pentru care acesta se
stabileºte.
Concret, ar trebui sã nu se mai acorde alocaþia de stat pentru primul
copil, urmând ca aceastã alocaþie sã fie atribuitã, indiferent de plafonul de
venituri lunare, celui de-al doilea copil (câte 750 lei) ºi al treilea copil (câte
850 lei lunar) pentru toate categoriile de salariaþi ºi membri a.a.; pentru al
patrulea copil ºi urmãtorii ar urma sã se acorde numai ajutoare cu caracter
social ºi numai pentru categoriile de populaþie cu venituri mici sau aflate
într-o situaþie specialã. În felul acesta alocaþia acordatã pentru al patru-lea
copil ºi urmãtorii nu ar mai constitui pentru unele familii unica sursã de
venituri copilul fiind neglijat. În fine, ar trebui sã se renunþe, în ceea ce
priveºte stabilirea cuantumului alocaþiei pe un copil, la deosebirile care se
fac în prezent între familiile urbane ºi cele din rural, deosebiri ce la
considerãm nejustificate în raport cu caracterul de stimulare al natalitãþii pe
care trebuie sã-l aibã alocaþia de stat de asemenea, considerãm cã trebuie
dublatã indemnizaþia de naºtere a celui de-al doilea copil ºi triplatã pentru al
treilea copil. Pentru al patrulea ºi urmãtorii copii indemnizaþia sã rãmânã la
nivelul actual de 1500 lei pentru fiecare copil.
Sistemul actual al alocaþiilor de stat ar putea fi completat cu alocaþia
pentru îngrijirea copilului la domiciliu pânã când acesta împlineºte vârsta de
3 ani, mãrimea alocaþiei fiind, în funcþie de numãrul copiilor de cca 40-45%
din salariul mediu al mamei.

241
Totodatã, considerãm necesar, sã se acorde concedii plãtite pentru
îngrijirea copiilor bolnavi pânã când copilul împlineºte vârsta de 10 ani;
durata concediului ce se acordã în acest scop poate sã fie de 6-7 luni pe an,
plãtit în proporþie 70-75% din salariul tarifar al mamei.
În condiþiile trecerii la economia de piaþã în mãsura introducerii unui
nou sistem de impozite pe veniturile populaþiei, considerãm cã ar trebui ca,
la stabilirea impozitului, sã se þinã seama de numãrul de copii al fiecãrei
familii ºi sã acorde reduceri de impozite în funcþie de acest numãr de copii.
Un alt mijloc de influenþare ºi stimulare a natalitãþii l-ar putea constitui
extinderea ºi îmbunãtãþirea reþelei de instituþii pentru creºterea ºi îngrijirea
copiilor (creºe de cartier, creºe de întreprindere, grãdiniþe de copii, de stat ºi
particulare etc.). În felul acesta s-ar putea degreva mamele de obligaþia
îngrijirii copiilor o bunã parte din timpul zilei permiþându-le sã desfãºoare o
activitate în orice domeniu economico-social.
Elevilor mai mari (clasele V-XII) sã li se creeze posibilitatea sã
serveascã o masã caldã la un preþ redus, la ºcoalã sau la un restaurant
apropiat (în oraºe), iar copiilor pânã la clasa a VIII-a, a cãror mamã
lucreazã, sã rãmânã la ºcoalã pentru pregãtirea lecþiilor.
O altã mãsurã socialã prin care s-ar putea încuraja formarea familiilor
tinere ºi îndeosebi dorinþa lor de a avea copii, ar consta în acordarea de
ajutoare pentru construcþia sau cumpãrarea de locuinþe, sub formã de
credit, cu dobândã micã, care sã fie rambursabilã în 25-30 ani; totodatã, sã
se creeze posibilitatea ca aceste împrumuturi sã fie reduse cu 25% dacã
într-un interval de 5 ani dupã naºterea primului copil se naºte al doilea copil
ºi cu 1/3 la naºterea celui de-al treilea copil. De asemenea, s-ar mai putea
acorda familiilor tinere ºi un alt împrumut în condiþii avantajoase, în scopul
amenajãrii locuinþelor sau în alte scopuri.
În cadrul mãsurilor sociale luate de stat în vedere asigurãrii unui nivel
optim al natalitãþii, un rol important trebuie sã-l ocupe unele mãsuri de
asistenþã socialã ºi educaþional-formative, cum sunt:
− extinderea activitãþii cabinetelor de consultaþii premaritale ºi a
sfatului material, precum ºi amplificarea eforturilor medicilor ºi
serviciilor medico-sanitare de prevenire a infertilitãþii ºi recuperarea
capacitãþii de procreare a cuplurilor;
− introducerea de cursuri obligatorii, în cadrul unui sistem de
educaþie permanentã, a tinerilor ºi adulþilor (universitãþi cultural
ºtiinþifice, comisii locale de propagare a cunoºtinþelor cultural-
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ºtiinþifice etc.) în care sã se prezinte metode cãi ºi forme de
educaþie pronatalistã;
− creºterea rolului instituþiilor educogene ºi a organizaþiilor obºteºti în
procesul formãrii conºtiinþei nataliste ºi a comportamentului pronatalist;
O atenþie deosebitã trebuie acordatã creãrii ºi dezvoltãrii unor servicii
sociale specifice familiei tinere care pot sã influenþeze cuplul în luarea
deciziei asupra numãrului de copii pe care îi doreºte ºi eºalonarea
naºterilor, precum ºi preferinþele acesteia în materie de dimensiune a
familiei. Este consideratã absolut necesarã înfiinþarea ºi dezvoltarea
serviciilor de consulting în probleme de familie (exemplu, organizarea vieþii
de familie, cãsãtorie, creºterea ºi îngrijirea copiilor).
Organizarea sistemului de servicii sociale îndeosebi pentru familiile
tinere este condiþionatã de crearea condiþiilor materiale necesare ºi de
pregãtire a forþei de muncã corespunzãtoare.

VENITURILE FAMILIEI – INSTRUMENT
AL POLITICII FAMILIALE
Georgeta DUMITRESCU
În realizarea politicii familiale, a obiectivelor sale, un rol hotãrâtor îl au
selectarea ºi utilizarea celor mai eficiente mijloace de acþiune, a
instrumentelor de naturã economicã ºi neeconomicã cele mai adecvate
acestui scop.
În rândul acestor instrumente veniturile deþin rolul principal prin rolul
pe care îl au atât în ameliorarea vieþii familiei, în realizarea funcþiilor sale cât
ºi în asigurarea stabilitãþii ºi coeziunii familiei.
Modul în care acest instrument a acþionat în þara noastrã, a fost limitat
întrucât nu a existat o politicã familialã în sensul în care este conceputã
aceasta în þãrile dezvoltate, ºi în consecinþã, o politicã a veniturilor familiei
politica veniturilor aplicatã în România avea ca subiect populaþia în general
ºi nu familia. Veniturile disponibile ale familiei, care, de fapt, exprimã
capacitatea ei de consum ºi economisire, se formeazã în cadrul unui proces
complex al repartiþiei primare ºi al redistribuirii venitului naþional ºi sunt o
rezultantã a diverselor fluxuri ºi refluxuri monetare înspre ºi dinspre familie,
cu mecanismele lor specifice de formare. Aceste venituri constituie
resursele de care dispune familia în vederea satisfacerii nevoilor sale
materiale ºi spirituale. De mãrimea veniturilor depinde atât starea materialã
a familiei patrimoniul ºi poziþia sa social-economicã, cât ºi locul ei în scala
resurselor nivelului de trai.
Veniturile ºi repartiþia lor pot constitui instrumente ale politicii familiale
numai în condiþiile în care politica veniturilor este subordonatã realizãrii
urmãtoarelor sociale: garantarea veniturilor familiale necesare unui trai
decent; asigurarea atât a redistribuirii verticale a veniturilor (de la familiile
bogate spre cele sãrace), cât ºi a redistribuirii lor orizontale (în cadrul
aceleiaºi categorii de familii, de la cei cu sarcini familiale reduse spre cei cu
sarcini familiale sporite sau persoane singure); compensarea pierderii
veniturilor unui pãrinte care rãmâne în familie pentru a se dedica exclusiv
creºterii copiilor sau acordarea unor subvenþii în naturã pentru îngrijirea
copiilor în creºe, grãdiniþe; compensarea pierderii de venit în caz de ºomaj,
asigurând drepturi la alocaþii familiale ºomerilor acordarea de asistenþã
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socialã în cazul pierderii temporare a capacitãþii de muncã, în caz de
bãtrâneþe precum ºi a persoanelor handicapate; dezvoltarea serviciilor de
învãþãmânt, culturã ºi ocrotire a sãnãtãþii, întrucât întreaga societate este
interesatã ca toþi membrii sãi sã fie instruiþi ºi sãnãtoºi; asigurarea unei
oferte corespunzãtoare de bunuri ºi servicii (bunuri alimentare ºi
nealimentare, servicii de consum) ºi menþinerea capacitãþii de cumpãrare a
veniturilor disponibile ale familiilor.
Politica veniturilor în trecut deºi oficial se afirma cã este subordonatã
realizãrii acestor obiective sociale, în realitate exista un decalaj mare între
declaraþii ºi efectele transpunerii ei în viaþã. De aceea, considerãm cã în
viitor este necesar ca aceste obiective sã constituie pentru organele de
decizie firul conducãtor în realizarea funcþiilor veniturilor ca instrument al
politicii familiale oficiale.
Principala resursã de alimentare cu fonduri necesare înfãptuirii politicii
familiale o constituie fondurile sociale. De fapt, acestea constituie ºi
instrumentul principal prin care statul intervine în realizarea de cãtre familie
a funcþiilor sale în societate. Necesitatea intervenþiei statului în formarea
resurselor familiei este imperios cerutã de urmãtoarele considerente: 1)
evoluþia structurii familiei, a modelelor familiare de la familiile
multigeneraþionale la familia nuclearã, concomitent cu creºterea
independenþei economice a femeii, aceasta fiind tot mai adesea ocupatã în
activitatea economico-socialã, funcþia de educare a copiilor ºi de îngrijire a
bãtrânilor fiind transferatã altor instituþii specializate; 2) modificarea funcþiilor
familiei, familia devenind în principal o unitate de consum care depinde de
mãrimea veniturilor din activitate, din munca salariatã, din prestaþiile
familiale. Scãzând rolul funcþiei economice a familiei, membrii sãi apþi de
muncã se angajeazã în activitatea economico-socialã, aceasta atrãgând cu
sine riscul pierderii acestui venit din motive de boalã, bãtrâneþe sau ºomaj,
ceea ce face necesarã protecþia socialã în scopul asigurãrii unui venit de
substituþie pentru individ ºi familia sa; resursele necesare se constituie prin
prelevarea unei pãrþi din venitul populaþiei active sub forma cotizaþiilor
sociale ºi a impozitelor; 3) modificarea rolului copilului în familie, în sensul
cã el capãtã o valoare în sine constituind obiectul investiþiei afective ºi
materiale a pãrinþilor. În acest context, politica familialã trebuie sã-ºi fixeze
ca obiectiv principal asigurarea “egalitãþii de ºanse” tuturor copiilor indiferent
de situaþia materialã a familiilor din care provin, instrumentul principal de
realizare a acesteia fiind prestaþiile familiale. Intervenþia statului în sprijinirea
materialã a familiei o considerãm, cu atât mai necesarã, cu cât existã
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tendinþa cuplului familial de a fi interesat tot mai mult de satisfacerea
propriilor interese ºi mai puþin de realizarea funcþiei sale biologice; 4)
complexitatea domeniilor economico-sociale în care îºi desfãºoarã
activitatea familia ºi care influenþeazã asupra vieþii familiale, învãþãmântul,
sãnãtatea, nutriþia, locuitul, ocuparea, mediul, necesitã o regândire a politicii
sociale în ansamblul sãu, pentru a reduce la minim eventualele consecinþe
negative ce le pot avea mãsurile luate în alte domenii asupra veniturilor ºi
securitãþii familiei în funcþie de realitãþile economico-sociale.
Este un adevãr indubitabil cã veniturile ºi situaþia familiei nu pot fi
rupte de contextul economic propriu fiecãrei þãri, de nivelul sãu de
dezvoltare economicã.
Modul în care veniturile familiei, atât cele din muncã cât ºi cele din
fondurile sociale au acþionat ca instrumente ale politicii familiale se pot
vedea din evoluþia, atât în ansamblul lor, cât ºi a raportului dintre veniturile
de muncã ºi cele din fondurile sociale ale diferitelor categorii
socioprofesionale în funcþie de o serie de parametri determinanþi ai familiei.
Analiza veniturilor familiei pe baza datelor din bugetele de familie a
relevat influenþa unor factori în formarea veniturilor, precum ºi în atenuarea
disparitãþilor veniturilor familiei. Cei mai importanþi factori la care m-am
referit au fost: categoria socioprofesionalã mãrimea familiei, numãrul copiilor
sub 16 ani aflaþi în îngrijirea familiei, ciclul familial, prestaþiile familiale.
Din analizã, am desprins concluzia extrem de importantã cã toate
tipuriile de familii studiate cu 3 ºi mai mulþi copii au nivelul mediu al
veniturilor pe o persoanã sub cheltuielile minime de consum (tab.1). De
aceea, în viitor atenþia principalã trebuie acordatã acestor categorii de
familii, mai ales cã politica socialã a guvernului încurajeazã creºterea
demograficã, cel puþin la nivel de principiu. Dacã ne referim numai la
prestaþiile familiale care trebuie sã completeze veniturile familiilor cu copii ºi
sã atenueze disparitãþile dintre veniturile familiilor cu copii ºi a celor fãrã
copii, prin redistribuirea pe orizontalã a veniturilor, observãm cã efectul lor
redistributiv este foarte mic, datoritã nivelului lor relativ scãzut (tabelul
numãrul 2). Soldul transferurilor (prestaþii-impozite) este pozitiv în cazul
tuturor familiilor cu copii ºi negativ pentru familiile fãrã copii, ponderea
acestuia în venitul disponibil este însã nesemnificativã.
Pentru ca sistemul prestaþiilor familiale ºi al impozitelor sã constituie,
cum este firesc, instrumente ale politicii familiale în cadrul instrumentului
“venituri”, este necesarã revizuirea acestora, a cuantumului lor, al modului
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de acordare sau prelevare, în scopul atenuãrii disparitãþilor în nivelul de trai
al familiilor cu copii ºi al celor fãrã copii.
Totodatã, politica veniturilor familiei trebuie privitã în strânsã corelaþie
cu evoluþia preþurilor, cu puterea de cumpãrare a acestor venituri.
Intervenþia statului în politica veniturilor familiei care este de o mare
importanþã pentru realizarea obiectivelor politicii familiale este restricþionatã
de resursele disponibile ale securitãþii sociale în general ºi ale securitãþii
familiei în special. De aceea, am considerat cã este importantã abordarea
rolului agenþilor economici în finanþarea cheltuielilor de protecþie socialã,
precum ºi a rolului pe care trebuie sã-l aibã statul în mobilizarea agenþilor
economici pentru prelevarea unei pãrþi din veniturile lor în scopul finanþãrii
securitãþii sociale ºi în stabilirea prioritãþii nevoilor ce trebuie acoperite din
aceste fonduri.

UNELE PROBLEME ALE REFORMELOR
ECONOMICE ÎN BULGARIA ªI URSS PROBLEMELE
REFORMEI ECONOMICE ÎN BULGARIA
Reghina CREÞOIU
a) Situaþia economicã
Situaþia economiei Bulgare din ultimii ani a fost caracterizatã în
literatura de specialitate din þarã1 drept stare de crizã, a cãrei cauze
profunde rezidã în însuºi sistemul economic, puterea totalitarã personalã ºi
arbitrariul subiectiv legat de ea în domeniul politicii economice reprezentând
factori suplimentari de agravare ºi îngreunare.
“Ceea ce pânã nu demult se spunea numai în cadrul discuþiilor
ºtiinþifice închise, azi este general cunoscut ºi chiar foarte popular economia þãrii se aflã într-o crizã profundã” – scrie cunoscutul profesor
bulgar Jack Aroio2. ªi aceastã crizã nu este de tipul crizelor clasice de
supraproducþie ci de subproducþie, ea are foarte multe trãsãturi specifice,
însã se manifestã cu mare putere ºi continuã sã se adânceascã, aducând
economiei urmãri grave ºi greu de depãºit.
Ca urmare dezbaterile privind politica economicã desfãºurate atât în
organismele de stat, cât ºi în presa de specialitate în Bulgaria au drept
coordonatã fundamentalã gãsirea, elaborarea ºi adaptarea unor cãi ºi
mãsuri eficiente de trecere la economia de piaþã, prin realizarea unor
transformãri profunde în structurile social-economice ºi mecanismele de
desfãºurare a vieþii economice.
Pe baza analizãrii situaþiei economice în Bulgaria ºi a experienþei altor
þãri s-a stabilit calea de urmat – crearea economiei mixte care funcþioneazã
sub presiunea directã a regulatorilor de piaþã.3 Se apreciazã cã s-au fãcut
paºi mari în construirea infrastructurii normative prin care se pun în
1

Ikonomiceski jivot, nr. 3, 1990.
Ikonomiceski jivot, nr. 32, 1990.
3
Pornind de la situaþia concretã a Bulgariei economistul Sava Dimov opteazã pentru o
asemenea reformã economicã prin care se va construi o economie mixtã de piaþã, cu
dirijare competentã de cãtre stat, prin pârghiile economice ale mecanismului de piaþã.
În: Ikonomiceski jivot, nr. 12, 1990.
2
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funcþiune regulatorii ºi stimulatorii de piaþã, dar încã nu sunt clarificate
strategia funcþionãrii ºi conducerii economiei ºi conþinutului noþiunii
“economia mixtã” care se regãseºte în aproape toate platformele politice ºi
programele economice.
Practica mondialã oferã mai multe modele de economie de piaþã, dar
niciunul nu este aplicabil de-a gata este necesarã o concretizare a acestuia,
pornind de la realitãþile economice ale þãrii în vederea elaborãrii unei
strategii de urmat: “economia are nevoie de o strategie economicã a
dezvoltãrii ºtiinþific fundamentatã, elaboratã ca un întreg, care ar stabili
precis obiectivele în faþa cãreia se aflã þara. ªi nu numai ca un reper
îndepãrtat nu ca o prognozã posibilã, ci ca o strategie de lucru, bazatã pe
realitãþile þãrii ºi ale lumii, cãreia sã-i fie subordonate toate acþiunile tactice
în vederea realizãrii ei”.1
b) Tranziþia la economia de piaþã
Dacã asupra necesitãþii trecerii la economia de piaþã existã un
consens general în rândul economiºtilor bulgari ca de altfel ºi în cadrul
forurilor de conducere, nu acelaºi lucru se poate spune ºi despre
modalitãþile ºi cãile de realizare a acestui proces complex, despre modul în
care el este conceput în diferite abordãri teoretice.
Având în vedere experienþa altor þãri est-europene precum ºi
recomandãrile specialiºtilor occidentali, în primul rând ale celor americani
care au elaborat pentru Bulgaria modelele de tranziþie spre economia de
piaþã, unii din economiºtii Bulgari au optat pentru trecerea rapidã, printr-o
singurã sãriturã”2, alþii – pentru tranziþie treptatã, pregãtitã3 ºi în sfârºit alþii4
– pentru o tranziþie acceleratã, dar nu prin ºoc. De regulã, în formularea
rãspunsurilor la problema modalitãþilor ºi vitezei de trecere la economia de
piaþã drept criteriu se ia preþul social al variantelor propuse, noþiune sub
care se înþeleg urmãrile pe termen scurt ale modificãrilor asupra nivelului de
viaþã al populaþiei, nefiind în suficientã mãsurã relevate caracteristicile ºi
rezultatele acestora pe termen lung dacã unanim se recunoaºte cã trecerea
la economia de piaþã se bazeazã pe construirea celor trei pieþe – de bunuri
ºi servicii de capital ºi valutã, precum ºi a forþei de muncã – nu în suficientã
mãsurã se subliniazã acea împrejurare cã economia de piaþã implicã
1

Ibidem.
Valentin Stoicov, în Ikonomiceski jivot, nr. 15, 1990.
3
Hristo Draganov, în Ikonomiceski jivot, nr. 22-23, 1990.
4
Programul anticrizã în Ikonomiceski jivot, nr. 14, 1990.
2
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acþiunea sincronizatã ºi interdependentã a acestor pieþe. Restricþiile sau
chiar perturbãrile în funcþionarea oricãreia dintre ele conduc inevitabil la
distorsionarea întregului sistem. Ca urmare, avantajele modelului de piaþã
se pot transforma în insuficienþele lui, ale cãror urmãri în condiþiile perioadei
de trecere pot fi extrem de nefavorabile. “Aceasta – scrie Boicio Kolev1 –
necesitã înainte de toate rãspuns la întrebarea în ce mãsurã diferitele
elemente ale celor trei pieþe existã azi, în ce condiþii ºi în ce termeni ele se
pot dezvolta pentru ca sistemul sã înceapã sã funcþioneze în concordanþã
cu logica sa internã”. Rãspunsul la aceste întrebãri determinã atât direcþiile,
cât ºi viteza trecerii la economia de piaþã. În acest context se trage
concluzia cã prioritatea trebuie acordatã unui program care cuprinde mãsuri
de pregãtire pentru trecerea unitarã spre principiile economiei de piaþã, care
trebuie introduse simultan ca sã permitã manifestarea avantajelor modelului
de piaþã într-un termen acceptabil pentru practicã.
Economiºtii bulgari sunt cvasiunanimi în aprecierea cã la baza
construirii economiei de piaþã trebuie sã se afle restructurarea relaþiilor de
proprietate, fãrã de care nu poate avea loc formarea unui nou sistem al
relaþiilor economico-sociale.
Aceasta urmeazã sã se bazeze pe pluralismul formelor de
proprietate, care ar constitui un factor esenþial al lãrgirii ºi adâncirii
democratismului economic. Se considerã necesarã realizarea practicã a
tezei privind egalitatea tuturor formelor de proprietate în faþa legii,
funcþionarea lor în condiþii economice egale, pe bazã de concurenþã. În
acest fel ele vor putea sã se dezvolte sau sã piarã pe cale economicã ºi
atunci structura proprietãþii s-ar realiza dupã criteriul verificat de timpeficienþã economicã. La început, principala cale de realizare a pluralismului
formelor de proprietate o constituie dezetatizarea, transformarea unei pãrþi
din proprietatea de stat în proprietatea privatã sub diversele ei forme.
Privatizarea proprietãþii de stat este acceptatã în Bulgaria ca o cale
fãrã alternativã spre democratizarea activitãþii economice, pentru
dezvoltarea economiei de piaþã.
Se considerã2 cã proprietatea purã de stat ar putea sã reprezinte la
început cel mult 35-40% din toate fondurile fixe ale economiei, proprietatea
acþionarã – minim 20-25% proprietatea cooperatistã-cel puþin 15-20%,
proprietatea privatã - cca 10%. De asemenea, ar urma sã se dezvolte
proprietatea comunalã ºi diferite alte forme colective de proprietate.
1
2

Ikonomiceski jivot, nr. 20, 1990.
Ikonomiceski jivot, nr. 10, 1990.
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Unii reprezentanþi ai partidelor de opoziþie1 considerã necesarã
urmãtoarele condiþii pentru realizarea unui proces real de privatizare în
Bulgaria:
− egalitatea formelor de proprietate susþinutã prin legislaþia
corespunzãtoare;
− formarea pieþei reglate de legi antimonopoliste ºi legi care
garanteazã o concurenþã loialã;
− existenþa unei instituþii de stat care sã garanteze drepturile egale
ale proprietarilor.
Cãile concrete de înfãptuire a privatizãrii depind de condiþiile politice
ºi social-economice din þarã, de tradiþii, deprinderi ºi cultura de piaþã a
populaþiei. În situaþia economicã actualã a Bulgariei cei mai mulþi economiºti
considerã oportunã forma acþionarã a proprietãþii, iar unii – forma mixtã de
stat ºi privatã. Un rol important se acordã participãrii capitalului strãin la
procesul privatizãrii. Crearea firmelor mixte, fãrã limitarea participãrii
partenerilor strãini se contureazã ca una din cele mai de perspectivã direcþii
în acest domeniu.
Un loc aparte ocupã problemele privatizãrii în agriculturã, unde
pãmântul urmeazã sã fie restituit celor care-l lucreazã ºi utilizeazã eficient.
Se considerã cã posibilitãþile formei de proprietate cooperatistã în
agricultura Bulgariei nu sunt pe departe epuizate. Proprietatea privatãindividualã, familialã, colectivã-în agriculturã urmeazã sã contribuie la
progresul producþiei agricole.
“Privatizarea se cere a fi pregãtitã în prealabil, asigurându-se deplinã
publicitate ºi condiþii de start egale pentru participarea în acest proces a
tuturor membrilor societãþii” – opineazã prof. Milcio Stoimenov.2
Problema privatizãrii este strâns legatã de cea a preþurilor. Se
considerã chiar cã realizarea privatizãrii este justificatã numai dupã ce în
economie se stabilesc noi proporþii ºi raporturi de preþuri pentru a se putea
aprecia mai exact costul real al întreprinderilor. Totodatã privatizarea
constituie un factor important al obþinerii unei eficienþe mai ridicate ºi în
acest sens ar fi de dorit înfãptuirea ei mai rapidã. Pentru a ieºi din aceastã
situaþie se opteazã pentru realizarea privatizãrii în etape, începând cu sfera
serviciilor ºi cu întreprinderile mici, care pot fi evaluate mai uºor ºi
1

Kiril Velev, consultantul economic al partidului radical democrat, în Ikonomiceski jivot,
nr. 47, 1990.
2
Idem.
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transformate mai repede în firmele colective ale cetãþenilor de la aceastã
privatizare “micã” în etapa urmãtoare s-ar putea trece spre o privatizare la
scarã largã deja având create premisele economice formate datoritã
relaþiilor de piaþã ce se afirmã în economie. Întreprinderile mari ºi medii ºi în
special cele cu nivelul tehnic ridicat al utilajelor ar urma sã fie privatizate pe
cale administrativã, toate funcþiile legate de transformarea acestor obiective
în societãþi pe acþiuni, pânã la vânzarea acþiunilor, urmând sã le
îndeplineascã un organ competent de stat, condus de guvern ºi aflat sub
controlul parlamentului ºi Adunãrii populare. Privatizarea obiectivelor mai
mici porneºte de la colective de muncã care ar manifesta interes pentru
preluarea obiectivelor în proprietatea lor.
Înfãptuirea privatizãrii necesitã ºi o instituþie bancarã corespunzãtoare
care, pe lângã operaþiunile legate de privatizare, ar putea acorda un sprijin
financiar întreprinderilor privatizate în procesul adaptãrii lor la condiþii de
piaþã.
Se propun diverse modalitãþi de împroprietãrire, din care menþionãm
unele prezente la majoritatea autorilor ºi anume: prioritatea rãscumpãrãrii
celor care lucreazã în obiectivele ce se privatizeazã ºi acordarea gratuitã a
unei pãrþi din valoarea obiectivelor respective celor care au lucrat un timp
mai îndelungat în cadrul acestora, aducând astfel contribuþia la dezvoltarea
lor.
La început, pânã la rãscumpãrarea obiectivelor, acestea pot fi
arendate sau închiriate de cãtre lucrãtorii lor.
Soluþionarea problemei privatizãrii în agriculturã ridicã câteva
probleme specifice. În primul rând, pentru cã dupã formarea complexului
agro-industrial în 1975 producþia agricolã în Bulgaria practic a fost integral
etatizatã. Unii autori considerã1 cã la privatizarea în agriculturã nu se poate
trece înainte de a fi elaboratã platforma ei generalã ºi de a fi adoptatã legea
proprietãþii. În al doilea rând, proprietatea se referã nu numai la terenuri
agricole ci ºi la alte mijloace de producþie în care intrã maºini agricole,
mijloace de transport, sisteme de irigaþii etc. În al treilea rând, diversitatea
extrem de mare ºi complexitatea producþiei agricole, extinderea în teritoriu,
caracterul ei sezonier ºi legãturile complexe cu celelalte ramuri impun
diferite forme de proprietate ºi de organizare a producþiei în agriculturã. Aici
pot funcþiona cu succes atât diferite tipuri de gospodãrii particulare, cât ºi
diferite forme de cooperare ºi asociere. “Trebuie create condiþii egale atât
1

Boicile Kelev în Ikonomiceski jivot, nr. 34, 1990.
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pentru dezvoltarea gospodãriilor cooperatiste, cât ºi a celor particulare.
Chiar ar fi bine sã li se acorde sprijin ca ele singure sã-ºi gãseascã
echilibrul între ele. Nu trebuie sã cãdem într-o extremã ºi sã stimulãm una
sau alta din forme – afirmã Diana Tudorova1 se cautã noi soluþii pentru
asigurarea activitãþii mai eficiente a cooperativelor, ca una din formele
experimentate în þãrile dezvoltate ºi potrivite în agricultura bulgarã consider
induse cea acþionarã.
Se propun ºi se analizeazã diverse modalitãþi de privatizare în
agriculturã, dar majoritatea lor se insistã asupra necesitãþii de a porni la
soluþionarea problemelor de la situaþia realã existentã în aceastã ramurã.
c) Demonopolizarea ºi autonomia unitãþilor economice
Una din cauzele crizei economice ºi una din condiþiile privatizãrii se
considerã, în Bulgaria, monopolul de stat asupra proprietãþii. ªi de aceea
“cu cât mai repede ea se va demonopoliza, cu atât mai repede se vor crea
condiþii egale pentru funcþionarea tuturor formelor de proprietate”- afirmã
unii economiºti bulgari2.
Totodatã se considerã greºit sã se creadã cã privatizarea
întreprinderilor de stat, ce urmeazã sã se înfãptuiascã, exclude coordonarea
între diverºi producãtori. “Dimpotrivã, se cere o coordonare mult mai bunã,
în special între producãtorii din aceiaºi ramurã ºi utilizarea unor asemenea
forme organizatorice care ar reduce riscul ºi preþul tranziþiei la economia de
piaþã.”3
Þinând seama de condiþiile social-economice, de pregãtirea
nemijlocitã ºi necesitatea obiectivã limitarea monopolului de stat în
economie este propusã a se realiza în trei variante: printr-o denaþionalizare
parþialã, statul menþinând cel puþin 50% din patrimoniul întreprinderii de stat,
restul de 50% trecând în proprietatea acþionarã; menþinând proprietatea de
stat asupra întreprinderilor dar sporind autonomia lor prin reglementarea
juridicã a intervenþiei statului ºi, în sfârºit, printr-o liberalizare deplinã ºi
lichidarea monopolului de stat.
Sunt opinii4 care previn cã o denaþionalizare totalã, în condiþiile unui
sector de stat larg cuprinzãtor în economia Bulgariei poate duce la un nou
monopol, “care în niciun caz nu democratizeazã economia”. Orice monopol
distruge economia.
1

Diana Tudorova în Ikonomiceski jivot, nr. 30, 1990.
Tamara Burlacova ºi Dimitri Ivanov în Ikonomiceski jivot, nr. 31, 1990.
3
Idem.
4
Jivka Seracinova în Ikonomiceski jivot, nr. 15, 1990.
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În diferite propuneri, discuþii ºi platforme, în Bulgaria, predominã douã
opinii eronate1 în aprecierea monopolului ºi a posibilitãþilor de lichidare a
acestuia.
Prima se considerã aceea, cã demonopolizarea se leagã de formele
de proprietate ºi în special de proprietatea de stat. Formula “lichidarea
monopolului de piaþã prin privatizarea întreprinderilor de stat este, dupã
pãrerea lui Hristo Draganov2, absolut inconsistentã. Dacã monopolul ar fi
fost o problemã de proprietate el niciodatã nu ar fi constituit problema
economiilor de piaþã occidentale.
Cea de-a doua greºealã constã în ideea cã problema monopolului se
rezolvã, dacã pe piaþã apar încã1-2 concurenþi (întreprinderi particulare).
Dupã regulile utilizate în þãrile occidentale dezvoltate, piaþa se normalizeazã
atunci, când apar cca 6 vânzãtori independenþi. Se considerã absolut
necesarã crearea neîntârziatã în Bulgaria a unui organ de control
antimonopolist ºi realizarea unui program special pentru aducerea
structurilor de piaþã într-o situaþie normalã de asemenea, se cere crearea
unor garanþii juridice pentru demonopolizarea ºi dezvoltarea concurenþei.
Societãþile pe acþiuni ar urma sã se transforme în principala formã
organizatoricã a vieþii economice în Bulgaria. Deocamdatã, însã, eforturile
economiºtilor teoreticieni ºi mai ales practicieni, se îndreaptã spre gãsirea
unui asemenea model de dezvoltare a întreprinderilor ºi de transformare a
acestora în firme pe acþiuni, ca ºi al modului de conducere, care ar crea
unitatea de interese ale întreprinderilor din componenþa firmelor ºi ar lãrgi
posibilitãþile de acþionare rapidã ºi flexibilã la cerinþele pieþei. În acest sens
se propune3 forma de holding, utilizatã în þãrile cu economie de piaþã
dezvoltatã. Holding –firma reprezintã o alianþã economicã în care pot gãsi
un limbaj comun capitalul de stat ºi cel privat, fiind protejate totodatã
interesele lucrãtorilor.
Demonopolizarea ºi punerea firmelor în condiþii de piaþã ar urma sã
fie realizatã în etape, paralel cu introducerea preþurilor echilibrate de piaþã,
începând cu bunuri ºi servicii care nu sunt de prima necesitate.
d) Reforma preþurilor ºi combaterea inflaþiei
Guvernul Bulgariei a optat pentru trecerea acceleratã, pe etape, la
formarea preþurilor prin piaþã, în condiþiile restrângerii reglãrii lor de cãtre
stat.
1

Ikonomiceski jivot, nr. 31, 1990.
Ikonomiceski jivot, nr. 22 ºi 23, 1990.
3
Ikonomiceski jivot, nr. 31, 1990
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În cea de-a doua jumãtate a anului 1990 preþurile de piaþã urmau sã
cuprindã cca 40% din întreaga producþie-marfã, iar în servicii ponderea lor
urma sã fie mult mai ridicatã. Organele de stat ºi obºteºti în domeniul
preþurilor, inclusiv Uniunea specialiºtilor în domeniul preþurilor înfiinþatã la
sfârºitul lunii mai ca o organizaþie profesional-obºteascã, urmau de
asemenea sã joace un rol important în ceea ce priveºte controlul liberalizãrii
preþurilor, determinat de deficitul scut de resurse, de masa mare de monedã
în circulaþie neacoperitã cu mãrfuri, de monopolismul existent ºi lipsa
concurenþei care ar putea duce la o creºtere necontrolabilã a preþurilor ºi
inflaþiei. Se considerã necesarã elaborarea ºi aplicarea unei legislaþii care
sã creeze premize pentru un control eficient ºi lupta cu abuzuri în acest
domeniu ºi sã stabileascã calificarea juridicã a “preþurilor speculative”,
precum ºi criteriile pentru controlul preþurilor convenite prin contracte.
Un rol important în informarea unitãþilor economice privind preþurile
pieþei interne ºi cele externe urmeazã sã aibã Uniunea specialiºtilor amintitã
mai sus. Pe lângã aceasta, ea va duce – pe mãsura posibilitãþilor – lupta
împotriva creºterii speculative a preþurilor ºi a concurenþei neloiale între
firme. În cadrul ei se vor organiza grupe de lucru care vor efectua analize
economice privind produse ºi servicii nerentabile ºi slab rentabile, pe baza
cãrora vor elabora preþuri minime sau preþuri de protejare sub nivelul cãrora
nu pot scãdea preþurile de contractare pe piaþã.
În dezbaterile de specialitate se atrage atenþia asupra implicaþiilor
economice ºi sociale negative pe care le au creºterea necontrolatã a
preþurilor ºi influenþa galopantã, formulându-se propuneri interesante pentru
activitatea practicã. Astfel, Boris Atanasov atrage atenþia cã mãrimea
preþurilor de vânzare, practicatã numai ca mijloc pentru diminuarea masei
monetare aflate în circulaþie ºi pentru echilibrarea pieþei, distrage atenþia de
la cauzele reale ale deficitului de bunuri ºi servicii. “Preþurile crescânde
conduc la deformarea relaþiilor de piaþã, iar în condiþiile deficitului reduc
stimularea creºterii productivitãþii muncii... Unele unitãþi ºi firme ridicã în
mod nefundamentat preþurile cu amãnuntul acoperind astfel, cheltuielile
crescânde din cauza activitãþii economice organizate neraþional ºi neeficient.
Preþurile crescânde ridicã artificial rata rentabilitãþii la bunuri ºi servicii
depãºite, nerentabile, iar dupã ce o ridicã creºte ºi rata medie a rentabilitãþii,
sub ea rãmânând alte bunuri ºi servicii care înainte erau rentabile, a cãror
ofertã scade, sporind astfel deficitul acestora, dupã care circuitul se reia din
nou”1.
1

Ikonomiceska mîsl, nr. 2, 1990.
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În plus, “creºterea inflaþionistã a preþurilor – aratã Ileana Paunova1 –
devalorizeazã unitatea monetarã, iar împreunã cu lipsa de mãrfuri, se
rãsfrânge asupra disproporþiilor pieþei”.
“Simultan cu introducerea formãrii preþurilor prin piaþã trebuie
construite ºi mecanismele corespunzãtoare antimonopoliste ºi în special
mecanismele de reglare a veniturilor firmelor ºi cetãþenilor. Numai astfel se
pot stãpâni procesele inflaþioniste ºi asigura garanþii sociale pentru populaþie
ºi protejarea intereselor statului” – afirmã Krasimir Angarski.2 Deci, trecerea
la preþuri de piaþã poate fi realizatã cu succes numai dacã se efectueazã
simultan reforma sistemului de impozite ºi al celorlalþi regulatori economici.
În situaþia actualã a pieþei în Bulgaria se considerã oportunã
realizarea liberalizãrii preþurilor în etape, pe baza unui model de tranziþie
care sã asigure trecerea spre preþuri de piaþã echilibrate. În prima perioadã
preþurile echilibrate ar urma sã rãmânã mai scãzute decât cheltuielile de
muncã socialmente necesare, apoi, pe mãsura realizãrii reformei
economice ºi a introducerii noilor principii de formare a preþurilor, subvenþiile
ar putea fi lichidate complet sau sã se treacã de la subvenþionarea
producþiilor cu pierderi la creditarea lor, arendarea ºi crearea firmelor mixte
sau particulare.
În studiile de specialitate se propun diverse modele de trecere la
preþuri de piaþã: prin mai multe mecanisme de formare a preþurilor,
corespunzãtoare caracterului multisectorial al economiei de tranziþie; prin
îmbinarea principiilor de piaþã în formarea preþurilor cu o repartiþie parþialã
pe bazã de bonuri sau cartele, ca un element important al programului
social ºi altele. Dar oricare ar fi modelul de o mare importanþã rãmân
reglarea flexibilã a preþurilor de cãtre stat ºi bãnci ºi controlul asupra
formãrii ºi respectãrii preþurilor liberalizate. Controlul poate fi lichidat numai
atunci când s-a format “piaþa cumpãrãtorului”. “Numai prin reglarea cu
pricepere a preþurilor se poate trece la o formare a acestora prin piaþã, prin
convenirea între parteneri. Totodatã pentru stãpânirea proceselor
inflaþioniste ºi asigurarea unor garanþii sociale pentru populaþie, paralel cu
introducerea treptatã a formãrii preþurilor prin piaþã, trebuie construit ºi
mecanismul corespunzãtor de reglare a veniturilor firmelor ºi cetãþenilor”.3
Deci, reforma formãrii preþurilor este privitã ca parte dintr-o concepþie
unitarã de formare a economiei de piaþã ºi ar trebui realizatã ca atare.
1

Ikonomiceski jivot, nr. 14, 1990.
Ikonomiceski jivot, nr. 32, 1990.
3
Ikonomiceski jivot, nr. 16, 1990.
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e) Restructurarea sistemului financiar-bancar
Reforma sistemului financiar-bancar ºi de credit este chematã sã
joace un rol important în lupta antiinflaþionistã. Spre deosebire de mãsurile
antiinflaþioniste orientate spre producþie, cele din sistemul financiar ºi de
credit sunt, de regulã, mai ieftine, mai rapide ºi eficace, dar nu au caracterul
necesar structuro-determinant. Într-o anumitã mãsurã aceste douã direcþii
ale politicii antiinflaþioniste a statului se completeazã reciproc, imprimându-i
un caracter complex.
Printre mãsurile de stabilizare a sistemului financiar-bancar ºi de
credit specialiºtii propun urmãtoarele:1
− reducerea substanþialã a cheltuielilor neproductive ºi neeficiente
ale statului, în special a subvenþiilor de stat, care au ajuns la cca 7
miliarde leva;
− reducerea masivã a cheltuielilor pentru administraþie ºi conducere
ºi a celor militare;
− încetarea subvenþionãrii tuturor organizaþiilor obºteºti;
− eliberarea rapidã a firmelor ºi celorlalte verigi economice de
impozite excesive, creându-le posibilitatea ºi mijloacele necesare
pentru restructurarea ºi înnoirea tehnologicã a producþiei. În acest
sens se considerã necesarã adoptarea unei asemenea legi a
impozitelor pentru unitãþi economice care sã garanteze rãmânerea
la dispoziþia producãtorului a 50% din venitul net creat;
− reorientarea unor mari resurse financiare spre dezvoltarea
agriculturii, industriei uºoare ºi alimentare;
− scoaterea neîntârziatã a Bãncii Naþionale, ca bancã de emisie a
statului ºi banca bãncilor, din subordinea guvernului ºi ministerului
economiei ºi subordonarea ei directã Adunãrii Populare în
principalele probleme de emisie ºi ale politicii de credite;
− închiderea canalelor de finanþare directã a bugetului de cãtre
banca centralã, statul urmând sã-ºi potriveascã cheltuielile cu
veniturile posibile ºi nu invers, modificând continuu impozitele în
funcþie de cheltuielile permanent crescânde;

1

Venþeslav Dimitrov, în Ikonomika, nr. 9, 1989; Kostadin Ivanov, în Ikonomiceski jivot,
nr. 10, 1990; Emil Mihailov, în Ikonomiceski jivot, nr. 10, 1990; Ilia Nikolov în
Ikonomiceski jivot, nr. 15, 1990; Iulia Gorcivkina ºi Valentin Stoikov, în Ikonomiceski
jivot, nr. 34, 1990 etc.
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− adoptarea urgentã de cãtre Adunarea Popularã legii bãncilor
comerciale, care ar urma sã delimiteze clar drepturile ºi obligaþiile
Bãncii Naþionale, ale bãncilor comerciale ºi filialelor acestora;
− introducerea principiilor de piaþã în acumularea ºi redistribuirea
resurselor de credite;
− reorganizarea creditãrii ºi decontãrilor prin renunþarea la metodele
depãºite de creditare ºi în special la cea a creditãrii dupã circuitul
valorilor materiale. În vederea menþinerii unor laturi pozitive ale
acesteia s-ar impune utilizarea unor forme moderne cum sunt:
creditul concurenþial, creditarea automatã ºi obligatorie dupã
circuit, care nici pe departe nu sunt cunoscute acum;
− restructurarea politicii de dobânzi prin trecerea la convenirea liberã
asupra nivelului dobânzii între unitãþi ºi bãnci, în funcþie de
eficienþã ºi factorii de piaþã, prin reglementarea limitei maxime a
dobânzilor în beneficiul unitãþilor dupã plata impozitelor;
− reducerea poverii impozitelor ºi acordarea unor resurse financiare
mai mari producãtorilor, în vederea autofinanþãrii activitãþii lor;
− introducerea impozitului pe valoare adãugatã;
− stabilirea unui sistem de impozite unic, simplificat ºi raþional, care
sã acorde posibilitatea unui control eficient ºi sigur.
Toate aceste mãsuri, ca ºi multe altele propuse, care nu sunt
prezentate aici, ar urma sã contribuie la stabilizarea sistemului financiarbancar ºi de credit ºi prin acesta la însãnãtoºirea antiinflaþionistã a
economiei Bulgare, având în vedere resursele ºi posibilitãþile ei limitate în
prezent.
f) Convertibilitatea monedei naþionale
Piaþa valutarã reprezintã o parte componentã importantã a pieþei
naþionale. De aceea trecerea la economia de piaþã implicã schimbãri
profunde ºi în acest domeniu. În dezbaterile desfãºurate pe aceastã temã în
Bulgaria se subliniazã, însã, cã reforma valutarã ºi în acest cadru trecerea
la convertibilitatea monedei naþionale se pot realiza numai în strânsã
legãturã cu restructurarea întregului sistem economic, fãrã de care
convertibilitatea nu ar da rezultatele scontate.
Exprimând concis aceastã legãturã Ivanko Ceakîrov ºi Emil Hârºev
subliniazã: “Dacã în þarã nu existã adevãrata piaþã a creditelor ºi sistemul
bancar nu este în stare sã regleze circulaþia bãneascã ºi relaþiile valutare,
dacã nu existã mecanismul de lichidare a investiþiilor neeficiente (...) ºi de
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transferare a capitalurilor în producþii rentabile, convertibilitatea nu ar face
altceva decât sã adânceascã contradicþiile existente”.1
Dezbaterile au pus în evidenþã ºi greutãþile care existã în calea
tranziþiei spre convertibilitate, dar ele sunt unanime în a aprecia necesitatea
ºi posibilitatea acesteia, precum ºi rolul ei stimulator pentru întreprinderi.
Astfel, Vladimir Þanov aratã cã posibilitatea existã ºi prima mãsurã care se
impune în acest sens constã în acordarea întreprinderilor, care dispun de
valutã proprie, a unei libertãþi depline în utilizarea ei, inclusiv pentru plata
lucrãtorilor ei în valutã. Unitãþile care nu au export propriu, dar sunt furnizorii
celor dintâi vor manifesta cerinþele justificate, ca livrãrile prin cooperare
pentru produsele de export sã fie plãtite în valutã sau leva valutã. De aici se
va trece ºi în veniturile individuale ale lucrãtorilor din aceste unitãþi º.a.m.d.,
pânã la sfera socialã, pentru care valuta poate fi gãsitã prin redistribuire.
Astfel începe sã funcþioneze o piaþã pentru valuta convertibilã, în care
orice firmã sau cetãþean, fie bulgar fie strãin, vor putea oferi valuta lor
disponibilã spre vânzare contra leva. Un astfel de precedent în Bulgaria
deja existã sub forma burselor valutare pentru unitãþi economice. Aceastã
piaþã ar putea exercita o influenþã favorabilã ºi ca mijloc antiinflaþionist,
reducând presiunea asupra fondului de marfã. O parte tot mai mare din
necesitãþi ar putea fi satisfãcutã prin circuitul valutar ºi toate acestea ar
contribui la reducerea încordãrii inflaþioniste.
În ultima instanþã, va apãrea situaþia pe care Vl. Þanov o numeºte
“dualismul monetar interior”. Vor funcþiona douã tipuri de bani: levele
obiºnuite, care ca “soldaþii” economiei planificate vor apãra moºtenirea ei
pozitivã de forþele stihinice ºi levele convertibile ca factor al economiei de
piaþã, care vor contribui la înnoirea treptatã a vieþii economice. Se
preconizeazã cã pe aceastã cale leva obiºnuitã se va rupe treptat de
sistemul bãnesc depãºit de timp ºi se va cristaliza în leva convertibilã, adicã
în bani cu valoarea realã ºi deplinã.

1

Ikonomica, nr. 9, 1989.
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EVOLUÞII ÎN CONCEPÞIA PROGRAMELOR DE
REFORMÃ A ECONOMIEI ÎN URSS
Vasile PILAT
Expresie a adâncirii stãrii de crizã a ”sistemului economic socialist”,
ideea necesitãþii reformãrii lui, respectiv concepþia asupra conþinutului
reformei, au cunoscut o continuã ºi acceleratã radicalizare. În 1985 s-a
lansat ideea restructurãrii (perestroicii) – încercare timidã ºi încã
nestructuratã într-o concepþie formal coerentã, de depãºire a unora dintre
disfuncþionalitãþile (practic de suprafaþã, secundare) relaþiilor etatistbirocratice din desfãºurarea vieþii economice. Abia în iunie 1987 se
contureazã concepþia unor “radicale transformãri economice” ºi strategia
realizãrii lor.
1. Programul din 1987 s-a caracterizat prin:
− “se menþineau elemente ale abordãrii vechi” respectiv “a fost
exagerat rolul reglãrii planice centralizate” – cum precizeazã primul
ministru N. Rîjkov;
− promoveazã
principiile
autoconducerii,
autogestiunii
ºi
autofinanþãrii în unitãþile economice de stat, democratizarea (mai
exact, “dezetatizarea”) sectorului cooperatist, permiterea
proprietãþii ºi activitãþilor individuale bazate pe muncã, instituirea
unor forme timide ºi limitate de proprietate corporaþionistã ºi
relaxarea formãrii centralizate a preþurilor prin permiterea parþialã,
treptatã ºi sub control statal, a “preþurilor negociate”.
Fãrã a insista asupra conþinutului ansamblului de mãsuri legislative ºi
organizatorice adoptate, menþionãm cã ele vizau nu transformarea, ci numai
“perfecþionarea” mecanismului economic existent, mecanism a cãrui
incompatibilitate cu cerinþele funcþionãrii fiziologic normale a organismului
economic a predeterminat menþinerea tendinþelor negative. Mai mult, ele sau agravat invalidând posibilitatea “perfecþionãrii”. Drept urmare, în
decembrie 1988 s-a iniþiat elaborarea unui Program de reformã de cãtre o
Comisie guvernamentalã specialã (constituitã în 1989) condusã de acad. L.
Abalkin.
2. “Planul Abalkin” – elaborat în 1989 ºi intrat formal în funcþiune în
ianuarie 1990 – face un important pas înainte. El îºi propune nu
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“perfecþionarea”, ci schimbarea mecanismului funcþionãrii economiei, dar –
ºi acest “dar” este esenþial – fãrã schimbarea naturii ei sociale: “Reforma
economicã radicalã” – se precizeazã în preambulul Programului -, are drept
scop “crearea unui nou sistem economic în cadrul opþiunii socialiste”1. Acest
fapt i-a ºi predeterminat conþinutul ºi respectiv limitele.
“Noul sistem economic” s-ar fi definit prin:
− pluralismul formelor de proprietate socialã prin instituirea, pe lângã
proprietatea de stat, a proprietãþii colective, a proprietãþii
cooperatiste (prin “dezetatizarea” ei) a variate tipuri de societãþi
comerciale ºi asociaþii, precum ºi a proprietãþii individuale bazate
pe munca proprie etc. Aceste noi forme ale relaþiilor de proprietate
ar fi urmat sã cuprindã, pânã în 1995, cca 70% din întreprinderi;
− proprietatea, producþia ºi repartiþia sã aibã la bazã munca;
− relaþii de piaþã – susþinute prin crearea condiþiilor de manifestare
efectivã a concurenþei;
− securitatea socialã a individului;
− reglarea statalã a proceselor economice pentru realizarea
obiectivelor societale, reglare efectuatã prin pârghii economice ºi
prin legislaþie (ex.: legislaþia antimonopolistã).
Planul Abalkin a conceput realizarea reformei ca un proces gradual ºi,
în mare mãsurã, pe segmente ale economiei. El prevedea eºalonarea
adoptãrii principalelor acte de legiferare a noului sistem economic din 1990
pânã în 1993, iar a implementãrii prevederilor lor pânã în 1995. ªi nu
complet. (Spre exemplu, cu toate cã Legea asupra preþurilor este prevãzutã
a fi adoptatã în 1991, pânã în 1995 numai 40-60% din preþuri urmeazã a se
forma liber, pe piaþã). Aceasta cu toate cã practica a pus în evidenþã
consecinþele negative ale acþiunii separate, necorelate a prevederilor
diferitelor acte normative, necesitatea acþiunii lor concomitente. În plus,
prelungirea pânã în 1995 a implementãrii mãsurilor de radicalã restructurare
a funcþionãrii economiei creeazã un iminent pericol pentru realizarea
reformei: menþinerea unor importante elemente ale vechii structuri a
mecanismului de funcþionare a economiei, incompatibile cu cerinþele
desfãºurãrii pe principii noi, de piaþã, a vieþii economice, genereazã
inevitabil, noi dezechilibre, determinã menþinerea ºi adâncirea tendinþelor
negative din economie. M.S. Gorbaciov remarca, pe baza experienþei de
pânã la Congresul XXVIII din iulie 1990, cã “Trebuie acþionat mult mai
1
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hotãrât deoarece încetinirea va agrava situaþia din þarã”. ªi, într-adevãr,
situaþia s-a agravat ºi încã în ritm accelerat.
Alãturi de aceastã evoluþie, asupra vieþii social-politice sovietice, ca ºi
asupra actelor legislative adoptate în cadrul reformei, ºi-au pus puternic
amprenta evenimentele cu adevãrat revoluþionare care au avut loc în centrul
ºi estul Europei la sfârºitul anului 1999 ºi în cursul lui 1990. Impactului
direct ºi indirect,- mai mult sau mai puþin afirmat – al acestor evenimente se
datoreazã frânarea (temporarã) a ofensivei conservatoare ºi prevalenþa
forþelor centriste (progorbacioviste) ºi radicale la cel de-al XXVIII-lea
Congres al PCUS, care, prin aceasta, a permis, cel puþin pentru un timp,
continuarea mãsurilor de reformã ºi întãrirea manifestãrii forþelor care
opteazã pentru radicalizarea ei, pentru depãºirea limitei “socialiste” a
planului Abalkin.
În condiþiile date ale raportului de forþe în plan politic ºi perspectivelor
evoluþiei lui M.S.Gorbaciov a acceptat propunerea lui Boris Elþîn de a se
elabora un alt program de o altã comisie în frunte cu acad. S. ªatalin.
3. Programul celor “500 de zile”
Având în vedere “ caracterul sinucigaº al vechiului sistem economic ºi
politic”, “Programul ªatalin” considerã cã singura soluþie viabilã este o
reformã radicalã, care sã ducã la “un nou model de organizare socialã”.
3.1. Principiile care stau la baza “noului model de organizare socialã”
preconizat sunt: dreptul individului la proprietate; la a desfãºura liber
activitãþi economice; la opþiune liberã în privinþa consumului ºi la preþuri
juste, la creºterea veniturilor ºi la garanþii sociale; dreptul întreprinderilor de
a desfãºura liber activitãþi economice; dreptul republicilor la suveranitate
economicã.
3.2. “Proprietatea în mâna fiecãruia constituie garanþia stabilitãþii
societãþii”. Materializarea în practicã a dreptului de proprietate reclamã
“dezetatizarea ºi privatizarea, transferarea avuþiei statului cãtre cetãþeni”.
3.2.1. Cãile dezetatizãrii: dintre cele douã principale cãi-transferarea
gratuitã ºi vânzarea cãtre persoane juridice ºi fizice, Programul pledeazã în
principal, pentru vânzare. Numai o parte din avuþia statului – locuinþele cu
suprafaþã pe locatar minimã, ocupate de aceºtia de mult timp mici loturi de
grãdinã etc., - pot fi atribuite gratuit sau contra unei plãþi simbolice.
3.2.2. Principiile dezetatizãrii:
− caracterul voluntar (“sã nu aminteascã de colectivizare în sens
invers”), implicit participarea pãturilor largi ale oamenilor muncii;
− separarea funcþiilor proprietãþii ºi conducerii;
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− realizarea contra platã;
− forme variate – în funcþie de condiþii locale;
− orientarea cãtre lichidarea monopolului.
3.2.3.Formele dezetatizãrii pot fi diferite în funcþie de domeniu ºi
dimensiunea întreprinderilor:
a) în cazul întreprinderilor mici ºi mijloci, în primul rând din asemenea
domenii precum: construcþii ºi materiale de construcþii transport
auto, servicii, alimentaþie publicã, comerþ, industriile uºoarã ºi
alimentarã etc. – se preconizeazã:
− arendarea colectivã (inclusiv cu drept de rãscumpãrare) de
cãtre personalul întreprinderii;
− rãscumpãrare în proprietate colectivã de cãtre acesta;
− transformarea în cooperativã etc.;
− arendarea dã cãtre persoane private sau de grup de persoane
private (inclusiv cu drept de rãscumpãrare);
− vânzarea la licitaþie cãtre persoane sau grup de persoane
private, ca principalã formã a dezetatizãrii întreprinderilor mici.
b) în cazul întreprinderilor mari ºi mijlocii-transformarea lor în societãþi
pe acþiuni. Se precizeazã cã pânã la 10% din cuantumul valoric al
acþiunilor unei societãþi se poate oferi spre vânzare (inclusiv în
condiþii preferenþiale) cãtre salariaþii acesteia.
Transformarea în autentice societãþi pe acþiuni – private – a marilor
întreprinderi de stat este o operaþiune deosebit de complexã ºi de duratã;
cãci ea este condiþionatã nu numai de operaþiunea, deloc simplã, a
constituirii lor ca atare, ci de necesarele mari schimbãri în sistemul financiar
ºi de credit – restructurarea sistemului instituþiilor de colectare ºi utilizare a
economiilor populaþiei, formarea pieþei hârtiilor de valoare ºi a instituþiilor
aferente etc., de treptate acumulãri, din economiile populaþiei, a resurselor
bãneºti necesare trecerii acþiunilor din mâna instituþiilor de stat în posesia
subiecþilor privaþi.
În opinia programului, procesul privatizãrii societãþilor pe acþiuni va
dura 15-20 de ani.
3.3. Sprijinirea întreprinderilor - figura cheie a economiei de piaþã –
prin: statura juridicã a tratamentului egal al tuturor formelor de proprietate;
garantarea juridicã a liberei întreprinderi ºi apãrarea prin lege a proprietãþii;
stimularea dezvoltãrii liberei întreprinderi printr-un complex de mãsuri
economice, juridice ºi organizaþionale.
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3.4. Demonopolizarea economiei prin mãsuri legislative (adoptarea
legii antimonopol), organizaþionale (dezmembrarea sau descentralizarea
uniunilor de producþie), administrative (reglementarea ºi controlul strict al
întreprinderilor cu statut de “monopol natural”), economice (stimularea
dezvoltãrii largi a sistemului de întreprinderi mici ºi mijlocii).
3.5. Reforma sistemului financiar-bancar – pentru a asigura
posibilitatea întãririi rublei ºi a exercitãrii funcþiilor sale.
3.5.1. În privinþa sistemului bancar Programul prevede:
− transformarea Bãncii de stat a URSS în Sistemul de rezerve al
URSS (pe baze contractuale cu bãncile centrale ale republicilor)
cãruia îi revine monopolul asupra emisiunii de monedã ºi stabilirea
principiilor generale ale supravegherii bancare;
− scoaterea bãncilor centrale republicane din subordonarea faþã de
guvern;
− transformarea bãncilor de stat specializate în societãþi pe acþiuni;
− lichidarea monopolului unei bãnci asupra operaþiunilor valutare ºi a
tragerii economiilor populaþiei;
− dezvoltarea unei reþele de bãnci comerciale;
− transformarea asigurãrilor de stat în societãþi comerciale pe acþiuni
ºi crearea de noi companii de asigurare (inclusiv cu participare
strãinã);
− crearea în republici a unor “bãnci guvernamentale de dezvoltare”
pentru proiecte investiþionale de mari dimensiuni.
3.5.2. Pentru politica creditului ºi monetarã se prevede:
− trecerea de la planul de casã ºi de creditare la reglarea volumului
masei monetare;
− elaborarea indicatorilor masei monetare totale ºi calcularea
agregatelor corespunzãtoare;
− stoparea creºterii masei monetare în circulaþie, în special prin
reducerea volumului creditãrilor, a cererii de credite ºi a emisiunii
nonmonetare printr-o nouã structurã a ratelor dobânzii;
− stabilirea pentru rublã a statutului de unic mijloc legal de platã pe
teritoriu URSS. Introducerea vânzãrii-cumpãrãrii libere a valutelor
convertibile;
− schimbarea mecanismului emisiunii de numerar: introducerea
sistemului vânzãrii de bancnote de cãtre bãncile membre ale
Sistemului de rezerve cãtre bãncile comerciale.
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3.5.3. Reforma sistemului bugetar ºi a politicii bugetare:
− separarea bugetelor unionale, republicane ºi locale ºi transferarea
celei mai mari pãrþi a cheltuielilor social-culturale cãtre ultimele;
− o politicã fermã de reechilibrare a bugetului;
− stabilirea nivelului permisibil al deficitului la 5% din cheltuieli ºi a
obligativitãþii finanþãrii lui pe seama emiterii ºi plasãrii de hârtii de
valoare;
− separarea în buget a articolelor “protejate” care, spre deosebire de
cele neprotejate, urmeazã a fi indexate.
3.5.4. Reforma sistemului fiscal cuprinde, printre altele:
− impozitul pe circulaþia mãrfurilor (ICM) se împarte în ICM ºi accize;
− impozitul pe profit devine unitar pentru toþi agenþii, sub forma
ratelor de impozitare în funcþie de masa profitului;
− se diminueazã ratele de impozitare pe veniturile populaþiei;
− se introduc impozite speciale pentru folosirea resurselor
neregenerabile pe construcþii neterminate supranormative ºi
posibil, altele;
− se accelereazã trecerea la sistemul declaraþiilor fiscale ºi se
introduce o strictã rãspundere penalã pentru eschivarea de la plata
impozitelor.
3.6. Reforma sistemului de formare a preþurilor:
− preþurile trebuie sã se formeze liber, pe piaþã. Statul poate stabili
preþuri numai în cazul în care asigurã integral satisfacerea cererii
care se formeazã la acel nivel de preþuri;
− liberalizarea preþurilor la mãrfurile de larg consum ºi tarifele pentru
servicii cãtre populaþie se realizeazã treptat, astfel încât, în cca 1 1/2
ani, aproximativ 70-80% din volumul desfacerilor sã se efectueze
pe preþuri libere. Se vor menþine preþuri ºi tarife controlate încã
aproximativ un an la bunurile ºi serviciile de strictã necesitate
(pâine, carne, lapte, ulei, zahãr, principalele medicamente,
manuale ºcolare, transport în comun etc.). În cazul unor creºteri
exagerate în urma liberalizãrii, temporar preþurile pot fi îngheþate
prin stabilirea de niveluri maximale;
− liberalizarea preþurilor cu amãnuntul trebuie sã fie legatã de
liberalizarea preþurilor cu ridicata ºi de achiziþie, cu excepþia celor
la resurse combustibilo-energetice ºi materii prime, la unele
mãrfuri produse în baza comenzilor de stat ºi la mãrfurile
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producãtorilor cu poziþie de monopol – situaþii în care statul îºi
menþine un control direct;
− reglarea de cãtre stat a preþurilor se va realiza în principal prin:
instrumente financiare, prin politica monetarã ºi de credit, precum
ºi prin “intervenþia cu mãrfuri”;
− crearea de urgenþã a unui sistem de urmãrire a dinamicii preþurilor
ca bazã a reglãrii lor operative ºi indexãrii veniturilor.
3.7. Protecþia socialã constituie o dimensiune esenþialã a Programului
Satalin gândit ca un program de edificare a unei “economii de piaþã cu
orientare socialã” care îºi include un sistem legiferat de garanþii sociale:
salariul minim, pensii, burse, ajutoare pentru incapacitate temporarã de
muncã sau ºomaj, dreptul la muncã, la învãþãmânt ºi asistenþã medicalã
gratuitã, la locuinþã, la odihnã etc. Ca mãsuri speciale sunt prevãzute:
− asigurarea prin lege a unui minim de trai determinat pe baza unui
buget de consum minim;
− reforma sistemului de salarizare: introducerea unui sistem tarifar
(bazat pe bugetul de consum minim) cu tarife minime, diferenþiate
în funcþie de calificare, obligatorii ºi garantate, indiferent de forma
de proprietate ºi de rezultatele activitãþii economice;
− introducerea practicii indexãrii salariilor la indicele preþurilor
bunurilor de consum;
− elaborarea unor programe speciale pentru bãtrâni, invalizi, orfani,
familii cu mulþi copii;
− conceperea sistemului de indicatori sociali ºi a sistemului de
obþinere a informaþiei.
3.8. O largã deschidere spre exterior a economiei este prevãzutã
pornind de la:
a) principii de bazã:
− menþinerea URSS ca un spaþiu economic unitar, ca un sistem
monetar, financiar ºi valutar unitar, cu principii unitare de reglare a
economiei;
− menþinerea unitãþii teritoriale a URSS;
− orientarea relaþiilor externe în interesul dezvoltãrii pieþei unice
unionale;
− tratamentul egal al tuturor subiecþilor relaþiilor economice externe
indiferent de forma de proprietate;
− adoptarea legislaþiei corespunzãtoare;
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− abandonarea monopolului de stat asupra relaþiilor economice
externe. Menþinerea monopolului de stat al republicilor numai
asupra exporturilor unor articole vitale, precum petrolul, gazele,
aurul ºi diamantele;
− stimularea producþiei de substituire a importului unor produse
esenþiale ca cerealele, carnea, laminatele feroase º.a.
− crearea unui sistem de companii de asigurare pentru riscul
comercial valutar;
b) în privinþa cursului valutar, pieþei valutare ºi convertibilitãþii:
− introducerea unui curs unic pentru operaþii comerciale ºi
necomerciale;
− crearea, pe lângã piaþa valutarã oficialã, a unei pieþe valutare
libere;
− interzicerea limitãrii fluxurilor valutare între republici; pãstrarea unui
strict control asupra fluxurilor valutare din ºi în exterior;
− introducerea unui regim de convertibilitate internã limitatã a rublei
ca premisã a trecerii, în perspectivã, la convertibilitatea externã;
c) pentru atragerea capitalului strãin:
− anularea, prin mãsuri legislative, a restricþiilor în privinþa investiþiilor
de capital strãin;
− crearea unor organizaþii ºi instituirea unor modalitãþi de atragere a
capitalului strãin;
− regim juridic egal pentru funcþionarea capitalului autohton ºi a celui
strãin;
− permiterea firmelor strãine de a opera în ruble, dar interzicerea
scoaterii lor peste graniþã;
− facilitãþi investitorilor strãini;
d) în privinþa regimului relaþiilor economice externe:
− deideologizarea;
− regim comercial ºi valutar unic pentru toþi partenerii externi;
− tratative pentru intrarea în FMI, BIRD, BID, GATT º.a.
− valorificarea potenþialului de colaborare economicã cu diaspora
naþiunilor ce formeazã statul sovietic.
4. Reacþiile la Programul Satalin au fost polare.
Unii l-au îmbrãþiºat aderând integral, dacã nu la detaliile operaþionale,
la concepþia în care a fost elaborat. Aceastã concepþie a fost însuºitã de
organul suprem al puterii de stat din RSFS Rusã, cãpãtând, prin aceasta, o
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importantã dimensiune politicã. Alþii l-au respins. Ca ºi în cazul adepþilor,
poziþiile oponenþilor sunt expresia, în primul rând, a unor opþiuni politicoideologice.
Principala acuzaþie ce se aduce programului este cã el nu vizeazã
numai sistemul economic – trecerea la economia de piaþã, ci urmãreºte de
fapt lichidarea orânduirii socialiste ºi instaurarea capitalismului prin
privatizarea proprietãþii socialiste.
De remarcat cã principala forþã criticã o constituie presa PCUS care
exprimã opþiunile a celor forþe sociale care îºi identificã interesele în
menþinerea structurii centralizate atât a statului cât ºi a economiei sovietice.
ªi aceste forþe au învins.
O comisie prezidenþialã, sub conducerea acad. A. Agambeghiar, a
elaborat un nou program care a fost supus aprobãrii Sovietului Suprem al
URSS ca Program al Preºedintelui ºi adoptat la 19 octombrie 1990.
5. Noua versiune a programului unional, propus de Preºedinte
5.1. De la început se impune remarca cã acest Program este departe
de nivelul de concretizare pe care îl implicã operaþionalizarea lui. El se ºi
intituleazã “principalele direcþii ale desfãºurãrii reformei economice în
URSS”. De altfel, analiºtii remarcã cã el are, în principal, o funcþie politicã.
Este semnificativ faptul cã dupã aprobarea programului de cãtre
Sovietul Suprem, acad. Leonid Abalkin a declarat cã dacã ar fi trebuit sã
întocmeascã asupra acestui program un referat de specialitate, ca
economist “ar fi fãcut o ascuþitã analizã criticã, dar ca om politic trebuie sã
uite despre aceasta”.
5.2. Sub aspectul logicii ºi structurii sale formale, noua versiune a
programului prezidenþial este apropiatã de programul Satalin. În conþinut
însã, o întreagã serie de probleme-cheie ale reformei se prevede a fi
rezolvate în modalitãþi principal diferite.
O scurtã enumerare a poziþiilor pe care le afirmã este semnificativã:
− menþinerea politicii centralizate în domeniul monetar al emisiunii
monetare, al creditului ºi reglãrii acestuia;
− stabilirea centralizatã a preþurilor la principalele tipuri de materii
prime, produse intermediare, mãrfuri ºi servicii;
− aprobarea de cãtre centru a scalelor de impozitare, a accizelor ºi
taxelor vamale;
− stabilirea comenzilor de stat în cadrul unor programe elaborate
centralizat; aprovizionarea tehnico-materialã ºi finanþarea acestor
programe din surse centralizate;
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−
−
−
−

introducerea de sancþiuni pentru încãlcarea relaþiilor economice;
menþinerea colhozurilor ºi sovhozurilor;
stabilirea directivã a ratelor dobânzii pentru bãncile comerciale;
reducerea investiþiilor productive a cheltuielilor de apãrare ºi a
celor de întreþinere a aparatului de stat;
− menþinerea sistemului de dotaþii întreprinderilor care lucreazã în
pierdere;
− efectuarea centralizatã a exportului de materii prime;
− procesul de privatizare trebuie sã se desfãºoare treptat;
− adoptarea la nivel central a unor mãsuri de creºtere a preþurilor cu
ridicata ºi de achiziþie.
Dupã cum se poate observa – în primul rând, principalele pârghii de
conducere sunt prevãzute a rãmâne în mâinile puterii centrale:
− în al doilea rând, în documentul prezidenþial nu au intrat tocmai
propunerile cele mai interesante ºi mai radicale ale grupului
Satalin. Practic s-a preluat ce era mai puþin dezirabil sau mai
conservator din proiectele de bazã – în primul rând guvernamental;
− programul pãstreazã un caracter preponderent declarativ,
nepermiþând identificarea paºilor concreþi pe care Preºedintele,
Sovietului Suprem ºi Guvernul Unional îi va întreprinde.
Referindu-se la acest ultim aspect, acad. Abel Agambeghian, sub a
cãrei conducere au fost elaborate aceste “Direcþii principale...”, aratã cã
mãsurile de stabilizare nu au fost prea detaliate întru-cât “bolnavul trebuie
sã aibã încredere în medic; ºi sã nu dea Dumnezeu sã se explice
pacientului cum acesta îl va vindeca. Detaliile trebuie sã fie încredinþate
puterii executive”1, practic, cum apreciazã comentatorii, Ministerul de
Finanþe al URSS.
5.3. În afarã de aceastã orientare centralistã este menþionatã ºi o altã
dimensiune de naturã politicã.
ªeful serviciului de presã al preºedintelui URSS, V. Ignatenko preciza
cã în acest Program “sunt stabilite numai abordãrile de bazã ale
(problemelor) reformei, fiecare republicã, Moscova ºi Leningradul fiind libere
sã acþioneze, în limitele acestor direcþii de bazã, aºa cum doresc”.
Este, dupã cum remarcã observatorii, o libertate aparentã, unii chiar o
numesc iezuitism politic, atâta timp cât pârghiile decisive sunt în mâna
centrului. ªi este puþin probabil cã republicile vor accepta abandonarea
1

Kommersant, nr. 41, 1990, p. 3.
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principalelor funcþii ale conducerii economiei, centrului. Prin aceasta însã
centrul ºi-a creat un avantaj tactic important, cãci dacã Preºedintele începe
aplicarea Programului înainte de semnarea Contractului unional, republicile,
care ºi-au elaborat ºi adoptat programe proprii, diferite de cel al
Preºedintelui, vor fi puse într-o situaþie extrem de grea. În acest caz
republicilor – ºi în primul rând Rusiei – nu le rãmâne altceva de fãcut decât
fie sã renunþe la propriul program, fie sã introducã taxe vamale ºi valutã
proprie pentru a apãra economia republicanã de consecinþele acþiunilor
centrului. Fãrã îndoialã însã cã aceste din urmã mãsuri se pot dovedi
deosebit de riscante.
Boris Elþîn, a caracterizat Programul Preºedintelui drept “catastrofal”:
“Catastrofa o sã aibã loc în primele câteva luni de la aplicarea lui”.
Referindu-se la aceastã declaraþie Abel Agambeghian remarca cã de fapt
“aceasta va fi catastrofa programelor republicilor, întru-cât ele însãºi trebuie
sã-ºi elaboreze programele proprii de trecere la economia de piaþã pe baza
Direcþiilor principale...propuse de Preºedinte”. ªi, întru-cât, sub aspect
politic problema centralã, nucleul disputei, rezidã în raporturile Centrului cu
RSF Rusã, - al cãrui parlament adoptase deja Programul Satalin – el
adaugã: “Dacã Programul 500 de zile se va solda cu o catastrofã, cauza nu
o reprezintã Direcþiile principale.”
***
Fie ºi numai aceste “comentarii” pun în evidenþã un fapt de venit
indubitabil: poziþiile faþã de problemele reformei ºi de soluþiile lor, îºi au
sursa, în primul rând, în sfera confruntãrilor politice – expresie a unei
complicate þesãturi de interese contrare ºi contradictorii: naþionale, socialeconomice, cultural-ideologice.
Programul prezidenþial de fapt încearcã sã “îngheþe” complexul de
contradicþii ce erodeazã statul ºi societatea sovieticã. Dar tocmai aceastã
încercare va duce la agravarea în ritm accelerat, a situaþiei economice, va
amplifica tensiunile sociale ºi implicit politice care, inevitabil, vor readuce pe
ordinea de zi problema programului de reformã. Cãci elaborarea de cãtre
republici a unor programe proprii de stabilizare ºi reformare a economiilor,
este, practic, incompatibilã cu pãstrarea principalelor pârghii economicofinanciare în mâna centrului. Menþinerea puterii centrului ca o condiþie a
menþinerii Statului sovietic unitar – implicã conceperea programului de
reformã ca un program unic, în fundamentele sale, pentru toate republicile,
ca un program unional. Prin “Direcþiile principale...” conducerea sovieticã a
dorit (ºi doreºte) sã þinã bine în mânã frâurile ce limiteazã puternic libertatea
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de miºcare a republicilor, dar, în acelaºi timp, sã se derobeze de
rãspunderea pentru insuccesele în ameliorarea situaþiei economice ºi în
mersul reformei. Acest fapt este de naturã sã agraveze contradicþiile
economice, sociale ºi politice. Se poate spune cã pentru economia ºi
reforma economicã sovieticã, de fapt pentru întreaga societate sovieticã,
problemele mari, dramatice prin dimensiunea lor umanã ºi istoricãmondialã, abia urmeazã.
Tabelul nr. 1
Veniturile disponibile, cheltuielile de consum minim ºi cheltuielile
medii realizate, pe o persoanã în anii 1980 ºi 1989
lei/persoanã-lunar
Total famiFamilii cu:
Familii
lii cu copii 1 copil
2 copii
3 copii ºi fãrã copii
sub 16 ani
mai mulþi sub 16 ani
1980 1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989
Familia de salariaþi
- venit disponibil
- cheltuieli de consum minim1)
- cheltuieli de consum realizate1)
Familia de muncitori
- venit disponibil
- cheltuieli de consum minim1)
- cheltuieli de consum realizate1)
Familia de þãrani cooperatori
- venit disponibil
- cheltuieli de consum minim1)
- cheltuieli de consum realizate1)

1138 1587 1336 1811 1127 1569 810 1200 1715 2235
...
...
1073 1456
1067 1531 1276 1751 1082 1534 801 1190 1633 2148
7512) 1280
1015 1392
763 1111 807 1262 755 1103 549
625 10853)
795 1247

823 1073 1616

1) Total familii cu copii sub 16 ani ºi fãrã copii sub 16 ani;
2) Muncitori urban;
3)Þãrani total.
Sursa: Calculat pe baza datelor din Bugetele de familie 1980, 1990, CNS, ºi lucrarea
Nivelul minim de trai în România, 1984, 1990.
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Tabelul nr. 2
Veniturile primare, soldul transferurilor ºi nivelul disponibil
al unor categorii de familii cu copii sub 16 ani, în anii 1980 ºi 1989
medii lunar /persoanã-lei
Total familii

Familii cu:

Familii fãrã

cu copii
1 copil
2 copii
3 copii ºi
copii sub
sub 16 ani
mai mulþi
16 ani
1980 1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989
Familia de salariaþi
1. venituri primare
2. prestaþii familiale
3. cotizaþii, taxe
impozite, contribuþii
4.venituri disponibile
5. soldul transferurilor
Familia de þãrani
cooperatori
1. venituri primare
2. prestaþii familiale
3. cotizaþii, taxe
impozite, contribuþii
4. venituri disponibile
5. soldul transferurilor

1080 1495 1308 1795 1067 1479
96
170
74
110
98
169

707
126

1058 1737 2306
289
53
69

38
78
46
94
38
79
1138 1587 1336 1811 1127 1569
58
92
28
16
60
90

23
810
103

47
75
140
1200 1715 2235
242 -22
-71

746
35

1034
77

881
27

1249
47

735
38

1052
82

514
46

712
129

1077
22

18
763
17

29
1111
48

21
887
6

34
1262
13

18
755
20

31
1103
51

11
549
35

18
823
111

26
42
1073 1616
-4
-7

1623

Sursa: Calculat dupã datele din Bugetele de familie, CNS, 1980, 1989.
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PROBLEMATICA COMUNITÃÞII ECONOMICE
EUROPENE ÎN PERSPECTIVA REALIZÃRII
PIEÞEI UNICE
dr. Sorica SAVA (coordonator), Eufrosina IONESCU,
Daniel DÃIANU, Mariana STANCU,
Ilinca SMIGELSCHI, Cristian POPA
Înscrisã în programul de cercetare al Secþiei de teorie ºi istorie
economicã, lucrarea este rezultatul investigaþilor celor mai noi aspecte ale
problematicii integrãrii economice vest-europene.
În acest context, pornind de la analiza stadiului integrãrii dupã treizeci
de ani de funcþionare a CFE, autorii ºi-au concentrat atenþia asupra
obiectivelor, direcþiilor de acþiune ºi consecinþelor implementãrii programului
de creare a pieþei unice ºi de perfecþionare a uniunii economice ºi monetare
la orizontul 1992.
1. Comunitatea Economicã Europeanã, denumitã în ultimii ani mai
corect “Comunitatea Europeanã”, întrucât prin obiective trebuie ºi tinde sã
fie mai mult decât o organizaþie economicã, întruchipeazã ideile asocierii ºi
intenþiile transformãrii rivalitãþilor fãþiºe dintre þãrile vest-europene într-un fel
de solidaritate bazatã pe interese comune. Constituitã succesiv începând cu
anul 1957, prin aderarea de noi membri, comunitatea ce cuprinde
actualmente 12 state occidentale1 reprezintã una din marile puteri
economice ºi comerciale din lume, devenind un reper important în
desfãºurarea vieþii economice ºi politice internaþionale. Cu o populaþie de
peste 323 milioane locuitori, acoperind o suprafaþã de 2,25 mil.km2, cu un
produs intern brut mai mare de 4000 miliarde de dolari ºi un comerþ
exterior2 de aproximativ 1900 miliarde de dolari, privitã în ansamblu, CEE
apare drept cea mai populatã piaþã din lumea industrializatã; totodatã,
ocupând un loc important în ierarhia industrialã, agricolã ºi financiarã, ea
constituie principalul furnizor ºi debuºeu pentru majoritatea celorlalte regiuni
ale lumii.
1

Anglia, Belgia, Danemarca, Franþa, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg,
Olanda, Portugalia ºi Spania.
2
Export + Import.
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Din punctul de vedere al procesului integraþionist specific perioadei
postbelice, analiza realitãþilor economico-sociale din statele membre relevã
cã, în pofida a numeroase tergiversãri ºi întârzieri în realizarea unor
obiective prevãzute în tratatele de constituire ale celor trei comunitãþi –
obiective parþiale, componente ale obiectivelor generale de unificare
economicã în vederea edificãrii unei uniuni politice - comunitatea europeanã
reprezintã tipul cel mai avansat de integrare existent astãzi în lume.
Astfel, cu toate nenumãratele imperfecþiuni, în fond aici funcþioneazã
uniunea vamalã, o piaþã comunã industrialã ºi agricolã, cu importante
consecinþe financiare ºi se aplicã unele politici sectoriale cvasicomune.
2. Aceste premise economice ºi sociale ale desfãºurãrii procesului
integrãrii conferã semnificaþii aparte “obiectivului 1992”: “realizarea pieþei
unice” ºi “întãrirea coeziunii economico-sociale” în acþiunile întreprinse de
statele comunitare. Aceasta, deoarece în condiþiile actualului stadiu al
integrãrii stabilirea unor noi obiective, de o asemenea amploare, reflectã
mai puþin constatarea ºi dorinþa înlãturãrii unor discrepanþe dintre prevederi
ºi absenþa concretizãrii acestora în numeroase domenii ºi mai mult intenþiile
de adâncire rapidã a procesului integraþionist, în tendinþa cãtre integrarea
deplinã a statelor membre ale comunitãþii.
Consemnate în importante documente oficiale – “Carta albã” (1985),
ºi “Actul unic” (1986) – cele douã mari obiective ce trebuie înfãptuite printrun efort solidar de cãtre statele membre ale Comunitãþii au izvorât în mare
mãsurã din experienþa dinamicii CFF, ca entitate în sine sau comparativ cu
alte þãri, îndeosebi din constatarea cã uniunea economicã ºi monetarã
conceputã ca fiind cheia integrãrii economice vest-europene a progresat cel
mai încet ºi a întâlnit cele mai mari dificultãþi.
De aceea, corespunzãtor “Actului Unic European”, obiectivul 1992
semnificã pe de o parte, edificarea acelui mare spaþiu fãrã frontiere, în care
bunurile ºi serviciile, persoanele ºi forþa de muncã ºi capitalul sã circule fãrã
restricþii în aceleaºi condiþii ca în interiorul unui singur stat. Iar pe de altã
parte, sã se realizeze acea solidaritate reieºitã dintr-o mai mare
convergenþã a economiilor, mijloacelor utilizate ºi rezultatelor obþinute, adicã
o realã armonizare a politicilor economice ale statelor membre ºi difuzarea,
în consecinþã, a binefacerilor unei pieþe vaste.
Þinând seama de aceste nãzuinþe, ca ºi de dificultãþile ce ar împiedica
atingerea lor, autoritãþile CFF au inserat în documentele oficiale adoptate
dupã 1985 principiile fundamentale care trebuie sã cãlãuzeascã în viitor
unificarea economicã a þãrilor membre ºi anume: aplicarea integralã a
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principiilor liberei circulaþii a persoanelor, forþei de muncã, mãrfurilor,
serviciilor ºi capitalului, ale concurenþei loiale ºi ale pieþei în general;
intercorelarea politicilor din diverse domenii ale vieþii economico-sociale
(agricol, industrial, cercetare ºi dezvoltare tehnologicã, regional, protecþia
mediului înconjurãtor, concurenþa, social, fiscal º.a.) ºi aplicarea lor în
acelaºi ritm; armonizarea comunitarã a legislaþiilor naþionale asigurarea unei
voinþe politice unice ºi restabilirea încrederii în scopul Comunitãþii, se
apreciazã, de altfel, cã aceastã nouã relansare a integrãrii vest-europene nu
implicã nici noi politici, nici surse suplimentare de finanþare ci se bazeazã ºi
depinde de “încrederea ºi convingerea statelor ºi cetãþenilor lor cã
integrarea europeanã este ireversibilã, iar piaþa internã este singura soluþie
pentru eficienþa activitãþii economice ºi sociale în comunitate”.
În vederea instaurãrii progresive a unei veritabile uniuni economice,
dupã cum rezultã din actele constituþionale, legislative, rapoartele instituþiilor
comunitare etc. ºi din studiile economiºtilor ºi experþilor CFF, statele
membre ºi autoritãþile Comunitãþii ar trebui sã acþioneze simultan în douã
mari direcþii: a) liberalizarea completã a miºcãrilor de bunuri, servicii ºi
factori de producþie (forþã de muncã ºi capital) care reprezintã esenþa pieþei
interne ºi: b) adoptarea unor politici ºi strategii comune în sectoarele
economice cheie ºi pe plan social, ca expresie a coeziunii economicosociale a statelor membre.
Concret, dacã încercãm sã grupãm acele 310 mãsuri din Cartea Albã,
sancþionate juridic prin Actul Unic European vom constata cã ele vizeazã:
abolirea controlului la frontierele din interiorul comunitãþii, înlãturarea
restricþiilor tehnice ºi a altor bariere netarifare, armonizarea fiscalã,
liberalizarea pieþelor publice, dereglementarea pieþelor bancare ºi financiare
pentru crearea unei mari pieþe a serviciilor financiare etc.
Din punctul de vedere al integrãrii economice a þãrilor vest-europene,
de departe cel mai important obiectiv consemnat de Actul Unic ºi pentru
care se prevãd dispoziþii legislative ce suplimenteazã Tratatul de la Roma,
este stabilirea pieþei interne unice, prin unificarea pieþelor naþionale ale celor
12 state membre, care sã conducã pânã la 1 ianuarie 1993 la realizarea
condiþiilor care vor fac din CEE “un spaþiu fãrã frontiere”.
Analiza prevederilor amãnunþite pentru fiecare domeniu în parte
precum ºi a opiniilor economiºtilor ºi ale unor experþi occidentali permite
elucidarea conceptelor, motivaþiilor ºi implicaþiilor desãvârºirii marii pieþe
interne.
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Se constatã o modificare 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 drept principalul mijloc
de integrare progresivã a economiilor componente. Aceastã modificare
conceptualã nu înseamnã renunþarea la prevederile tratatului, ci o
completare ºi o perfecþionare a lor în vederea creãrii unei economii
europene complet unificate. Reflectând o nouã concepþie despre integrare
anume “ca unificare a pieþelor”, piaþa unicã înseamnã dispariþia economiilor
naþionale “ca obiect de control”, în care, conform reguli solidaritãþii, prin
mãsuri microeconomice se vor ameliora performanþele tuturor þãrilor
semnatare.
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. Apreciate ca singura modalitate
de construire a unei economii la scarã comunitarã cvasicontinentalã, aceste
obiective sunt abordate ºi drept 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 al tuturor
resurselor de creativitate ºi investiþii, precum ºi a factorilor de competitivitate
acces liber la bunãstare al tuturor cetãþenilor comunitãþii etc. Cu alte
cuvinte, acest proces reprezintã rãspunsul statelor membre ºi al CEE la
mutaþiile economice, tehnologice, sociale ºi geopolitice din ultimele decenii,
conform principiului clar exprimat de un expert occidental: “chiar dacã nu
este un panaceu la toate relele, Comunitatea nu are sigur alte alternative
într-o lume în care au glas numai unitãþile de mari dimensiuni”.
3. Din studiul amendamentelor ºi completãrilor aduse Tratatului de
instituire a CEE, ca ºi a programului legislativ lansat prin Actul Unic rezultã
cã prin scopul ºi finalitatea aplicãrii acestora, Comunitatea europeanã se va
modifica substanþial iar procesul creãrii uniunii economice, dar ºi juridice ºi
politice a acesteia se va accentua.
Adoptarea ºi ratificarea la cel mai înalt nivel a Actului Unic ºi a
programului de implementare a acestuia în perioada 1 iulie 1987 – 1
ianuarie 1993, atestã ºi voinþa politicã a statelor participante de a realiza,
într-un termen precis ºi mult scurtat, obiectivele tratatelor fondatoare,
inclusiv recentele modificãri reformatoare.
Având în vedere condiþiile economico-sociale actuale din statele
membre, voinþa politicã ºi premisele legislative create în ultimii ani ºi privind
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problematic acþiunile prevãzute prin prisma celor douã axe mari –
generalizarea accesului liber pe piaþã ºi politicile comunitare – putem afirma
cã finalizarea integrãrii economice vest-europene la orizontul 1992 este pe
deplin posibilã.
Pentru a susþine aceastã apreciere este suficient sã relevãm
complexitatea, caracterul extensiv ºi mai ales operaþional al documentelor
oficiale ºi sã reliefãm unele aspecte ale demersului cãtre piaþa unicã,
perfecþionarea uniunii economice ºi monetare ºi aplicarea unor politici
comunitare.
În primul rând, trebuie evidenþiat faptul cã, spre deosebire de
iniþiativele ºi acþiunile precedente, prin prevederile de aplicare a celor trei
sute de Directive (texte legislative) CEE a stabilit un program ferm ºi
exhaustiv pentru crearea, etapã cu etapã, a unui sistem coerent ºi integral.
Reunindu-se într-un singur document oficial norme referitoare la
probleme ce fãceau înainte obiectul unor acte separate, prin Actul Unic se
abordeazã o gamã largã de probleme – de la dispoziþii legislative privind
cadrul instituþional (atribuirea de noi competenþe instituþiilor comunitare,
extinderea sistemului de vot cu majoritate calificatã) la dispoziþii privind
funcþionarea pieþei interne, convergenþa politicilor economice ºi monetare,
politicã socialã, politica de cercetare ºi dezvoltare tehnologicã, politica
regionalã ºi a mediului înconjurãtor ºi pânã la cooperarea în materie de
politicã externã.
4. Deºi exhaustive, mãsurile prevãzute sunt însã pe cât de ferme pe
atât de minuþios fundamentate pentru fiecare domeniu în parte.
De pildã, reluându-se din Tratatul de la Roma teza cã libera circulaþie
a mãrfurilor reprezintã fundamentul marii pieþe interne, se prevede chiar ºi
juridic necesitatea ºi obligativitatea înlãturãrii libere a acesteia, cum sunt: barierele fizice, ce derivã din regulile de politicã comercialã sau cele privind
transportul, protejarea sãnãtãþii ºi controlul statistic etc.; - bariere tehnice ce
priveºte circulaþia bunurilor industriale, comenzile publice, serviciile ºi
miºcãrile de forþã de muncã; - barierele fiscale, adicã cele ce apar datoritã
diversitãþii legislaþiei fiscale, în special TVA ºi accizele.
- În ce priveºte asigurarea miºcãrii libere a persoanelor ºi a forþei de
muncã în interiorul Comunitãþii, programul în perspectiva 1992 a inclus
mãsuri menite sã înlãture situaþia nefavorabilã existentã în acest domeniu.
Astfel, s-a constatat cã libertatea de circulaþie a persoanelor ºi a forþei de
muncã continuã sã fie îngreunatã ºi chiar frânatã de unele bariere (fizice ºi
tehnice) ce decurg din existenþa “naþionalitãþii”, ca ºi a unor reglementãri
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naþionale discriminatorii faþã de strãini (formalitãþi la frontiere, controale de
poliþie, fiscale, restricþii la angajarea în domeniile publice ºi în anumite
posturi superioare, nerecunoaºterea diplomelor ºi titlurilor universitare etc.).
Considerându-se eliminarea acestor obstacole drept o necesitate
impusã din raþiuni economice ºi politice – din punct de vedere economic,
pentru cã va permite tuturor cetãþenilor sã se bucure de avantajele marii
pieþe interne oferite de ansamblul economiilor statelor membre; din punct de
vedere politic, pentru cã va asigura o mai strânsã unitate între popoarele
celor 12 state membre -, în virtutea fundamentelor juridice, s-a prevãzut
aplicarea necondiþionatã articolelor 3, 58-61 ale tratatului de la Roma.
Astfel, în CEE toþi cetãþenii statelor membre au dreptul sã circule liber în
interiorul Comunitãþii pe baza unui paºaport european ºi sã se stabileascã
în orice stat membru, la fel, salariaþii se pot angaja în orice stat membru
pentru care opteazã, având acelaºi drepturi ca ºi cei naþionali (privind
exercitarea meseriei, remuneraþia, condiþiile de angajare ºi de muncã,
reciclarea sau reconversiunea profesionalã, securitatea socialã, personalã
ºi a familiilor lor etc.); muncitorii independenþi ºi persoanele care exercitã
profesiuni libere au de asemenea aceleaºi drepturi ca ºi salariaþii, dacã fac
dovada cã posedã pregãtirea profesionalã, certificatele, titlurile, diplomele
sau alte atestate de calificare cerute în þara primitoare.
Întrucât în ultimii ani a cãpãtat tot mai mare rãspândire în rândul
economiºtilor occidentali, dar ºi al autoritãþilor comunitare ºi naþionale ideea
cã între progresul integrãrii economice ºi liberalizarea circulaþiei persoanelor
ºi forþei de muncã, pe de o parte ºi rezolvarea problemei ºomajului, pe de
altã parte, existã o relaþie directã de intercondiþionare în perspectiva
integrãrii pieþelor la orizontul anului1992, s-au stabilit mãsuri pentru
funcþionarea mai suplã a pieþei forþei de muncã în comunitate în sensul
lãrgirii evantaiului salariilor, reducerii presiunii parafiscale asupra forþei de
muncã ºi a costului salariale minim în CEE etc.
În fixarea programului pentru liberalizarea completã a miºcãrii
capitalurilor s-a avut în vedere crearea unei arii financiare fãrã frontiere ºi a
unei pieþe unice de capital. Aceasta înseamnã cã investiþiile de capital
(directe ºi de portofoliu) ºi serviciile financiare (bancare, bursiere ºi de
asigurãri) se pot iniþia, stabili ºi desfãºura liber în oricare stat al comunitãþii,
eliminându-se orice discriminare bazatã pe naþionalitate, loc de reºedinþã a
pãrþilor sau locul unde este învestit capitalul respectiv.
În argumentarea necesitãþii acestor acþiuni se insistã asupra
avantajelor ce rezultã dintr-o piaþã unicã financiarã, concretizatã în
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reducerea costurilor capitalurilor ºi favorizarea modernizãrii, specializãrii ºi
raþionalizãrii activitãþilor productive. În concepþia autoritãþilor comunitare,
pentru realizarea acestui program, trebuie abandonate diversitatea
legislaþiilor naþionale, ca ºi clauza de salvgardare care dã dreptul
autoritãþilor naþionale sã revinã asupra controlului miºcãrilor de capital pe
motivul echilibrãrii balanþei de plãþi ºi protejãrii ordinii publice.
În acest scop s-a lansat un procedeu de accelerare a liberalizãrii
miºcãrilor de capital ºi de creare a pieþei financiare unice pentru a se ajunge
în stadiul în care sã nu mai existe niciun fel de restricþii, reglementãri ºi
mãsuri administrative discriminatorii la miºcãrile de capital ºi la deplina
libertate a instituþiilor financiare în interiorul Comunitãþii. În privinþa serviciilor
financiare, se stabileºte precis ca pânã în 1992 sã se creeze o piaþã unicã
europeanã de servicii financiare în care o bancã sã-ºi poatã oferi toatã
gama de servicii necesare ºi sã-ºi poatã stabili sucursale în alt stat cu
aceeaºi uºurinþã ca ºi în al ei propriu, în care sã se poatã oferi servicii de
asigurare în cei mai acceptabili ºi eficienþi termeni ºi în care piaþa de titluri
de valoare ºi capital sã fie suficient de mare pentru a satisface nevoile de
finanþare ale Comunitãþii, inclusiv pentru a atrage investitorii din toatã
lumea. Pentru finalizarea integrãrii în acest domeniu, se subliniazã ºi
necesitatea armonizãrii structurilor naþionale de control ºi supraveghere
financiarã, a mãsurilor de combatere a evaziunii fiscale, ca ºi întãrirea
sistemului monetar vest-european.
În aceeaºi opticã a asigurãrii celor patru “libertãþi fundamentale”,
liberalizarea serviciilor este de asemenea abordatã ca o condiþie majorã a
creãrii uniunii economice. Considerându-se cã accesul liber la servicii este
încã obstrucþionat de numeroase reglementãri naþionale, se insistã asupra
necesitãþii deblocãrii acestui proces. Aceastã cerinþã este justificatã prin
faptul cã într-o piaþã de mari proporþii, continentale aproape, cum se
preconizeazã a ajunge CEE pânã în anul 1993, numai libera circulaþie a
serviciilor concomitent cu cea a mãrfurilor, persoanelor ºi factorilor de
producþie permite creºterea varietãþii ºi calitãþii produselor ºi serviciilor,
reducerea costurilor ºi egalizarea preþurilor în jos, genereazã impulsuri
pentru eficienþã tehnicã, economicã ºi socialã, asigurã câºtiguri atât pentru
consumatori, cât ºi pentru producãtori, pentru toþi cetãþeni din cele 12 state
membre.
Liberalizarea serviciilor este conceputã, ca ºi liberalizarea fluxului de
bunuri, persoane ºi capital cu care este în strânsã dependenþã, sub douã
aspecte care se întrepãtrund: lichidarea oricãror bariere fizice ºi tehnice la
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miºcarea intracomunitarã respectiv “accesul liber” ºi “prestarea liberã” în
domeniul serviciilor ºi armonizarea reglementãrilor naþionale privind
serviciile, lichidarea oricãror restricþii contrare dreptului comunitar legate de
obþinerea autorizaþiilor, de exigenþele de calificare ºi pregãtire profesionalã,
de alte proceduri. Programul de liberalizare al Comisiei se aplicã deopotrivã
serviciilor tradiþionale, în special serviciilor financiare ºi asigurãri, de
transport, serviciilor prestate de cei ce practicã profesii independente
(medici, farmaciºti, economiºti, ingineri, arhitecþi, avocaþi etc.), cât ºi “noilor”
servicii de telecomunicaþii, audio-vizuale, prelucrare a datelor, pieþei
informaþiei etc.
Fondatorii CEE au conceput crearea uniunii economice vesteuropene ca o economie liberã de piaþã în care concurenþa între agenþii
economici reprezintã atât garanþia unei multitudini ºi diversitãþi de opþiuni de
producþie ºi consum, a calitãþii, eficienþei ºi progresului tehnic, cât ºi
suportul îmbunãtãþirii condiþiilor de viaþã ale tuturor cetãþenilor Comunitãþii.
Dar ei au fost în acelaºi timp conºtienþi de faptul cã jocul liber al pieþei,
inclusiv concurenþa liberã între agenþii economici foarte diferenþiaþi (prin
posibilitate, dimensiune, putere) poate genera un proces natural de
concentrare a forþei economice, ca ºi distorsiuni ºi dezechilibre sectoriale
regionale ºi sociale, efecte nedorite ºi periculoase pentru evoluþia
Comunitãþii ºi progresul integrãrii europene în general.
Statuându-se ºi promovându-se un sistem de piaþã liberã
concurenþialã, în CEE nu numai cã nu a fost exclus un anumit control din
partea puterilor publice, dar reluându-se prevederile Tratatului de la Roma
au fost puse bazele unei politici comunitare de concurenþã ºi au fost
prevãzute obiectivele ºi mijloacele pentru aplicarea ei. Aºa cum rezultã din
articolele 85 ºi 86 ale Tratatului, în CEE sunt interzise toate acþiunile vizând
sã distorsioneze sau falsifice concurenþa, cum sunt: înþelegerile dintre
întreprinderi privind împãrþirea pieþelor, preþurilor º.a. care ar constitui în fapt
bariere paratarifare la comerþul liber de mãrfuri ºi servicii; înþelegerile dintre
întreprinderi privind împãrþirea pieþelor, preþurilor º.a. care ar constitui în fapt
bariere paratarifare la comerþul liber de mãrfuri ºi servicii; înþelegerile dintre
întreprinderi care ar viza obþinerea unor poziþii dominante pe piaþã ºi implicit
exploatarea abuzivã a unor asemenea poziþii; ajutoarele de stat acordate
sub diverse forme de cãtre autoritãþile naþionale întreprinderilor cu scopul de
a le favoriza ºi de a le crea avantaje economice. Cu alte cuvinte, politica
comunã de concurenþã are un triplu obiectiv: sã interzicã firmelor sã ridice
bariere în calea liberalizãrii factorilor de producþie, mãrfurilor ºi serviciilor, sã
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interzicã statelor membre sã aplice tratamente preferenþiale unor
întreprinderi ºi sã apere în ultimã instanþã interesele consumatorului,
garantând dinamismul Comunitãþii Economice. Comisia Comunitãþii
Europene, asistatã de Curtea Europeanã de Justiþie, are sarcina sã
supravegheze respectarea regulilor în materie de concurenþã, sã nu permitã
reîmpãrþirea pieþei, sã pedepseascã pe contravenienþi.
Cu toate acestea, în CEE, autoritãþile naþionale, îngrijorate fie de
pãtrunderea firmelor strãine, de o oarecare insuficienþã a competitivitãþii
firmelor naþionale, fie de apariþia unor dezechilibre sectoriale cu implicaþii
sociale º.a., ca ºi firmele îngrijorate de o anumitã subminare a profiturilor
lor, au cãutat sã eludeze unele reguli ale concurenþei. De exemplu, statele
au apelat la mãsuri de politicã comercialã protecþionistã, au menþinut
subvenþiile ºi ajutoarele publice, comenzile de stat, au acceptat unele
fuziuni etc.
Firmele au creat o diferenþiere artificialã a produselor, au practicat
preþuri discriminatorii, au încheiat înþelegeri secrete cu concurenþii strãini
etc. De aceea, se înscrie ca obiectiv ferm deschiderea pieþelor ºi înlãturarea
oricãror restricþii la concurenþã, aplicarea riguroasã a politicii de concurenþã
care sã creeze climatul unei colaboratori ºi cooperãri transfrontiere benefice
pentru toþi agenþii economici.
Pentru aceasta, printre direcþiile de acþiune spre crearea unei pieþe
interne unice se înscriu: armonizarea legislaþiilor naþionale privind societãþile
ºi crearea unor societãþi europene, adoptarea unei legi a companiilor,
protejarea firmelor mici ºi mijlocii ºi stimularea cooperãrii dintre ele,
liberalizarea pieþelor publice, raþionalizarea subvenþiilor de stat ºi eliminarea
subvenþiilor publice protectoare.
5. Concluziile noastre privind realizarea ºi implicaþiile “obiectivului
1992” sunt susþinute ºi de politicile ºi strategiile comune concepute ºi
aplicate tot în cadrul programului desãvârºirii pieþei interne a celor 12 state
europene.
- În viziunea economiºtilor ºi experþilor CEE, dimensiunea comunitarã
a spaþiului economic intern apare pentru industrie drept singura modalitate
posibilã de implementare a noilor tehnologii, de realizare a unor investiþii în
producþie ºi cercetare ºtiinþificã – dezvoltare tehnologicã, adicã de a asigura
reînnoirea industrialã a Comunitãþii. Acest proces de restructurare, de
raþionalizare a producþiei ºi de descãtuºare a inovaþiei – la nivelul firmelor ºi
al sectoarelor – ca soluþie pentru depãºirea handicapurilor pe care le are
industria europeanã faþã de concurenþii ei din SUA ºi Japonia s-a apreciat
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cã nu poate fi lãsat pe seama dezvoltãrii spontane ºi a liberului joc al pieþei,
preþurilor, concurenþei, datoritã implicaþiilor economice ºi sociale pe care le
are asupra agenþilor economici, mai ales asupra firmelor mici ºi mijlocii,
asupra ocupãrii forþei de muncã, asupra unor sectoare ºi arii geografice. De
aceea, perspectiva pieþei unice a adus în prim plan elaborarea ºi înfãptuirea
unei strategii comunitare de dezvoltare a industriei. În cadrul acesteia,
responsabilitatea centralã revine Comunitãþii. Reluându-se ºi amplificânduse acþiunile din cadrul politicii industriale a CEE stabilitã încã din anii 1970:
crearea unei baze industriale europene, dezvoltarea cercetãrii ºi a inovaþiei
tehnice, intensificarea cooperãrii intracomunitare între firma (publice ºi
private), creºterea capacitãþii firmelor de adoptare ºi asimilare a progresului
ºtiinþific ºi tehnic, strategia comunitarã de dezvoltare a industriei este
subordonatã aceloraºi obiective de creºtere, stabilitate, ocupare, eficienþã,
competitivitate în perspectiva marii pieþe interne. Concret, acþiunile sunt
îndreptate în douã direcþii principale: sã ofere industriei comunitãþii avantaje
comparabile cu cele ale marilor pieþe interne de care beneficiazã concurenþii
sãi americani ºi japonezi ºi sã promoveze restructurarea industrialã,
încurajând agenþii economici din industrie ºi valorificând toate condiþiile
oferite de integrarea economiei în scopul restructurãrii producþiei ºi realizãrii
noilor tehnologii.
Prima direcþie þine incontestabil de liberalizarea miºcãrii persoanelor,
forþei de muncã, mãrfurilor, capitalurilor ºi serviciilor, respectiv de crearea
acelui “spaþiu fãrã frontiere” de dimensiuni cvasicontinentale, ca ºi de
aplicarea riguroasã a politicii de concurenþã, cu multiplele ei aspecte. Cea
de a doua direcþie este însã particularã ºi vizeazã iniþierea ºi aplicarea unor
mãsuri comunitare de restructurare a sectoarelor industriale ºi de difuzare a
noilor tehnologii.
Strategia comunã de restructurare se bazeazã pe ideea cã toate
sectoarele industriale vor fi mai mult sau mai puþin afectate de crearea pieþei
interne; restructurarea nu poate fi imaginatã fãrã investiþii enorme, fãrã o
finanþare comunitarã a proiectelor de interes european, fãrã o intensificare a
cooperãrii intracomunitare.
Implementarea strategiei comunitare de dezvoltare a industriei,
implicit restructurarea industriilor tradiþionale ºi a celor aflate în dificultate,
introducerea tehnologiilor de vârf ºi extinderea ºi eficientizarea ramurilor de
high-tech, presupune nu numai beneficii ci ºi costuri de ajutare, pierderi de
locuri de muncã, închideri de întreprinderi, delocalizãri de industrii, costuri
economico-sociale serioase. Se considerã chiar cã acestea vor fi cu atât
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mai mari cu cât ajustãrile industriale sunt amânate sau întârziate. Prin
aceastã prismã, realocarea ºi redirecþionarea forþei de muncã ºi a
capitalurilor presupuse de punerea în aplicare a strategiei comunitare
privind industria trebuie sã fie însoþite sau sã includã într-o serie de domenii
mãsuri cum ar fi: calificarea ºi recalificarea forþei de muncã,
internaþionalizarea firmelor, sprijinirea sistematicã a întreprinderilor mici ºi
mijlocii, asistenþa acordatã sectoarelor, firmelor ºi regiunilor în dificultate
prin utilizarea fondurilor structurale ale comunitãþii, politica socialã,
dezvoltarea ruralã ºi a infrastructurii, utilizarea sectorului public etc.
Toate aceste intervenþii comunitare ºi naþionale sunt menite sã
stimuleze crearea unui cadru favorabil dezvoltãrii industriei, inovaþiilor ºi
investiþiilor, pentru întãrirea coeziunii economice a statelor membre.
- În strategia realizãrii pieþei unice un loc important revine, ca ºi în
trecut politicii agricole.
Politica agricolã comunã (PAC) a fost conceputã pentru a rãspunde
urmãtoarelor obiective esenþiale: sã permitã creºterea productivitãþii prin
promovarea progresului tehnic ºi organizãrii raþionale a producþiei agricole,
prin utilizarea optimã a factorilor de producþie, a forþei de muncã în special;
sã asigure un standard de viaþã echitabil populaþiei agricole; sã stabilizeze
pieþele agricole; sã asigure oferta necesarã de produse agricole; sã asigure
cã aceastã ofertã sã ajungã la consumator la preþuri rezonabile.
Pentru înfãptuirea lor s-a prevãzut sã se foloseascã anumite
instrumente sau pârghii economice ºi anume: un sistem bine determinat de
preþuri agricole1, un sistem de prelevãri ºi subvenþii, ca ºi un fond pentru
dezvoltarea agriculturii ºi regularizarea pieþei agricole, ca expresie a
“solidaritãþii ºi responsabilitãþii financiare comune” – Fondul European de
orientare ºi Garantare Agricolã (FEOGA).
Referitor la încadrarea politicii agricole comune în procesul
desãvârºirii pieþei interne unice, este important sã se observe cã aceastã
complexã relaþie economicã ºi socialã a fost statuatã separat în ceea ce s-a
numit “Cartea Verde” – act oficial adoptat în 1985 de Comisia Comunitãþii
Europene. Prin conþinutul ei, “Cartea Verde” reprezintã o nouã orientare a
politicii agricole comune, generatã de condiþiile economico-sociale din CEE
ºi situaþia de pe pieþele mondiale de produsele agricole, care impun
“cãutarea unui echilibru între o ofertã bine dopatã cu produse tehnologice ºi
o cerere care a încetat sã mai creascã rapid”.
1

Se practicã trei tipuri de preþuri: preþul indicativ, preþul de intervenþie ºi preþul prag.
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Conform acestei optici de raportare permanentã “la sine” – logicã în
virtutea obiectivului marii pieþe interne – în “Cartea Verde” se prevede
modificarea politicii agricole comune de perspectivã, respectiv revizuirea
acesteia în direcþia îmbunãtãþirii pe termen lung a competitivitãþii agriculturii
comunitare ºi a nivelului de viaþã al CEE, þinând seama de poziþia de vârf în
lume a acesteia pe planul producþiei agricole ºi al comerþului cu produse
agro-alimentare, de caracterul familial al majoritãþii gospodãriilor agricole din
þãrile membre ºi de rolul lor în optimizarea dezvoltãrii teritoriale. Conform
sensului operaþional al progresului desãvârºirii marii pieþe interne, se prevãd
ºi modalitãþile de corijare a evoluþiilor negative constante, care trebuie sã
izvorascã din necesitatea urgentã a unui proces de ajustare structuralã a
agriculturii în vederea eliminãrii supraproducþiilor ºi stopãrii sarcinilor
bugetare. Prin aceastã nouã orientare în fapt nu este vorba de o negare a
efectelor pozitive ale politicii agricole comune din cei 30 de ani de aplicare,
pentru cã este unanim recunoscut cã agricultura CEE, situaþia
producãtorilor agricoli ca ºi satisfacerea consumatorilor au evoluat în sensul
dorit, Comunitatea transformându-se într-o mare putere agricolã care în
mare mãsurã se autosatisface la alimente; ci de înlãturarea unor fenomene
critice ce ar impieta asupra unificãrii benefice a celor 12 pieþe interne. În
aceastã categorie sunt incluse excedentele la unele produse agricole
paralel cu deficitul net la alte produse agricole ºi alimente, încetinirea
ajustãrilor structurale ºi suprapovara financiarã a Comunitãþii ce apasã
puternic atât asupra bugetului CEE, cât ºi asupra finanþelor publice
naþionale ºi indirect asupra consumatorilor.
- Politica fiscalã constituie un alt domeniu prioritar al formãrii pieþei
unice, întrucât crearea unui real “ spaþiu fãrã frontiere” necesitã alãturi de
suprimarea oricãrui control fizic ºi tehnic ºi înlãturarea obstacolelor fiscale.
Consecinþa pe planul fiscalitãþii a acestei opþiuni a fost obligativitatea ca
fiecare stat sã-ºi restructureze mecanismele actuale de impunere asupra
mãrfurilor, capitalurilor, a firmelor ºi a veniturilor etc. pentru ca acestea sã
nu constituie o piedicã în calea generalizãrii accesului liber pe piaþã.
În acest scop s-au prevãzut ºi aplicat douã tipuri de mãsuri: pe de o
parte, pentru ca sã se contracareze total lipsa de impunere sau evaziune
fiscalã; în abordãrile comunitare, acest gen de mãsuri reprezintã o condiþie
necesarã asigurãrii atât a securitãþii resurselor bugetare ale statelor
membre cât ºi a respectãrii unei concurenþe adecvate. Pe de altã parte,
pentru ca sã se evite dubla impunere în cadrul Comunitãþii, ºtiut fiind cã
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aceasta constituie o piedicã în schimburile ºi libera circulaþie dintre statele
membre.
De aceea, realizarea pieþei interne pe plan fiscal cuprinde mai multe
aspecte ale fiscalitãþii indirecte – în ce priveºte libera circulaþie
intracomunitarã a mãrfurilor ºi serviciilor ºi a capitalurilor, ºi ale fiscalitãþii
directe – în mãsura în care aceasta constituie un element de cost pentru
firme ºi în aceastã calitate reprezintã o frânã pentru dezvoltarea activitãþii
lor dincolo de frontiere.
Armonizarea fiscalitãþii indirecte, conceputã ca o premisã a dispariþiei
frontierelor interne pânã în 1992, implicã în primul rând stabilirea unui regim
comun definitiv de percepere a TVA (taxa pe valoare adãugatã) ca finalitate
a unui proces de armonizare început de mai bine de 20 de ani. Programul
de creare a pieþei unice prevede o restrângere a diferenþierii TVA pe
produse prin multiple rate de impunere. Astfel, de la cinci rate TVA existente
în 1988 s-a ajuns deja la trei rate ºi se prescrie aplicarea a numai douã
categorii în care trebuie sã se înscrie ratele naþionale: 14-20%, pentru o ratã
normalã ºi 4-9%, pentru o ratã redusã.
***
Desigur ºirul exemplelor luate din prevederile ºi aplicaþiile unor politici
comunitare poate continua, relevând ºi obiectivele ºi mijloacele de înfãptuire
ale acestora din politicile regionale, de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã, socialã º.a. dar considerãm cã prezentarea analiticã de pânã
acum a unor programe generale ºi sectoriale în perspectivã “obiectivului
1992” pot fundamental cel puþin douã aprecieri concluzive.
Analiza naturii ºi a modalitãþilor de aplicare a mãsurilor directive
relevã o anumitã contradicþie între abordarea teoreticã a desãvârºirii
integrãrii vest-europene ºi realizarea în fapt a acestui proces. Astfel, deºi
ideile “marii pieþe” sunt replici ale concepþiei neoliberale, conform cãrora
procesele pieþelor concurenþiale sunt suficiente pentru a realiza integrarea,
în realitate se preconizeazã ºi se acþioneazã prin numeroase programe
riguros stabilite în cadrul unor strategii ºi politici comune cu caracter general
sau specializate. Adicã avea de-a face cu un adevãrat “liberalism elaborat”.
Aceasta explicã ºi rolul deosebit al statelor în desfãºurarea procesului
integrãrii, ca ºi tendinþa de modificare a raportului dintre suveranitatea
naþionalã ºi competenþele comunitare.
Realizarea deja a unor prevederi, intensificarea preocupãrilor pentru
înfãptuirea “obiectivelor 1992” ºi accelerarea aplicãrii programului de mãsuri
micro ºi macroeconomice din cadrul politicilor comunitare din ultimul timp
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pentru perfecþionarea uniunii economice ºi a înaintãrii pe calea uniunii
politice, ca rãspuns la cerinþele interne dar în mare parte ºi a unor noi
realitãþi europene ºi internaþionale, dovedesc intenþia ºi capacitatea
finalizãrii mai rapide a procesului integrãrii ºi totodatã ºi capacitatea
Comunitãþii de a deveni un pol tot mai important al evoluþiei economice ºi
politice contemporane.
Fãrã îndoialã cã în perspectiva devenirii unei realitãþi a uniunii
economice ºi politice vest-europene, þãrile extracomunitare vor fi în situaþia
de a se confrunta cu o “superputere” europeanã ºi mondialã.

DEZVOLTAREA INDUSTRIEI MECANIZATE
ÎN ROMÂNIA 1859-1914

V. AXENCIUC (coordonator), A. CORCODEL,
G. DRÃGAN, E. GHEORGHIÞÃ, A. MARIN, C. SÎRBU
Dupã lucrãrile elaborate în anul 1989 intitulate “Premisele dezvoltãrii
industriale” ºi “Evoluþia industriei premaºiniste”, lucrarea “Dezvoltarea
industriei mecanizate în România” încheie tema privind “Dezvoltarea
industrialã a României 1859-1914”.
Lucrarea elaboratã în anul 1990 se compune din douã pãrþi: prima,
intitulatã “Dezvoltarea industriei mecanizate în România 1859-1914”, a
doua, “Monografiile ramurilor industriale”.
Prima parte cuprinde 4 capitole.
I. Crearea ºi dezvoltarea industriei mecanizate în România – privire
generalã – evidenþiazã faptul cã industria mecanizatã, prin efectul de
antrenare ºi de consecinþe în organismul economic naþional devenea direct
sau indirect fenomenul determinat al formãrii ºi consolidãrii noilor structuri
de tip modern în România, factorul central al industrializãrii.
Perioada studiatã 1859-1914 înfãþiºeazã evoluþia de la primele
instalaþii acþionate cu forþa motrice mecanicã pânã la deschiderea largã a
acþiunii de industrializare. De la început se face apel la schimbarea viziunii
asupra tratãrii istoriei economice, mult timp prezentatã îngust ºi dogmatic,
cu o periodizare formalã, nelegatã de schimbãri, reale de politicã economicã
determinante în evoluþia economicã a þãrii. Economia în plan istoric trebuie
tratatã mult mai mult sub aspectul forþelor de producþie, nu numai ca noþiuni,
ci ca procese, ci ca procese, fapte de tehnicã ºi tehnologie.
Istoria economicã trebuie sã treacã de la investigaþii de uriaºe mase
de fapte, de fenomene, procese concrete, la desprinderea ºi evidenþierea
cauzalitãþilor ºi determinãrilor economico-sociale asupra trecutului, la
generalizãri care pot contribui nu numai la definirea unor fenomene ale
istoriei politice dar ºi la formarea ºi completarea propriei metode de studiu.
Capitalul se axeazã pe 2 pãrþi: 1- prepararea demarajului industrial
1859-1886 ºi 2 – demarajul industrial 1887-1915.
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“Prepararea demarajului industrial” s-a încadrat într-o perioadã
comprimatã, scurtã ºi incompletã faþã de þãrile din Occident. Slaba
dezvoltare a formelor manuale de industrie meºteºugãreascã ºi
manufacturierã – a împiedicat naºterea industriei mari mecanizate din cea
micã. 1. Nivelul tehnic, stadiul de maturizare ºi structura formelor
premaºiniste erau cu mult sub posibilitatea transformãrii lor în industria
maºinistã; 2. Existenþa lor într-o epocã posterioarã revoluþiei industriale
sãvârºitã în Occident le lipsea de funcþia de a mai genera sau fabrica
maºini, deci de transformare în industria mecanizatã. Stãrile înapoiate din
România situate la o distanþã de 1-2 secole faþã de nivelul tehnico-economic
al statelor dezvoltate industrial, proveneau nu atât din slaba dezvoltare a
noilor forþe de producþie, cât din înapoierea secularã a orânduirii
precedente, a feudalismului, sãrãcit ºi blocat în dezvoltare de stãpânirea
strãinã. Imediat dupã Unire economia româneascã, seminaturalã agricolã
cu o slabã producþie ºi circulaþie a mãrfurilor, cu micimea capitalurilor, cu un
consum limitat ºi tradiþional, cu un spirit ºi comportament comercial redus al
populaþiei autohtone nu cerea înlocuirea imediatã a formelor manuale
industriale cu cele maºiniste. Importul acoperea în mare parte necesitãþile
reduse de produse moderne.
Lucrarea trateazã situaþia întreprinzãtorilor autohtoni. Situaþia
acestora, calitatea ºi comportamentul, lipsa de capitaluri, de curaj ºi chiar
lipsa de sete de îmbogãþire, îi împiedica în perioada de preparare a
demarajului industrial de a deveni factor determinant în impunerea noului
mod industrial. În lipsa activitãþii autohtonilor strãinii au format masa
întreprinzãtorilor, fondatorilor de fabrici din prima etapã. Aceºtia au adus cu
ei capital, utilaje ºi maºini specialiºti ºi uneori ºi materie primã.
Nivelul tehnic ºi structura economicã a industriei premaºiniste –
casnice, meºteºugãreºti, manufacturiere – au fost precare: acumularea
primitivã a capitalului era subþire, preþurile speculative ale produselor interne
duceau la o concurenþã inegalã cu preþurile scãzute ale produselor strãine.
În prima etapã – 1859 – 1886, condiþiile vitrege nu au permis
plantarea în România a întreprinderilor mecanizate; unele chiar înfiinþate, au
dat faliment. În aceastã perioadã statul a intervenit în douã direcþii:
construind o serie de întreprinderi mecanizate ºi stimulând printr-o serie de
legi iniþiativa privatã – industria zahãrului din sfeclã în 1873, industria hârtiei
– 1874-1881. Unele ramuri ºi domenii – cãi ferate, agriculturã ºi primele
fabrici – apar mugurii noilor forþe de producþie ale industriei mecanizate.
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Etapa care se va impune în industria economicã prin ritm, dimensiune
ºi rezonanþã industrialã va fi intervalul 1887-1914 – etapã a demarajului
industrializãrii, care va deschide drumul larg al maºinismului în economia
româneascã. În noua etapã importanþi factori interni ºi externi, au favorizat
demarajul industrial: intern – încurajarea materialã a industriei prin legi
speciale, moderarea preþului capitalului pe piaþa internã, ca o consecinþã a
formãrii Bãncii Naþionale a României în 1880, începutul valorificãrii unor
bogate resurse materiale în primul rând a petrolului ºi fondului forestier;
externi – uriaºul progres industrial din Europa – care a dus la o ofertã
bogatã de produse industriale la preþuri moderate dar ºi la capitaluri cu
dobânzi mici – 3-4%.
Etapa demarajului se caracterizeazã printr-un import masiv de maºini
ºi instalaþii ºi de surse financiare strãine care în fapt veneau prin intermediul
maºinilor ºi instalaþiilor noilor întreprinderi. În cadrul capitalului, partea cea
mai importantã era ocupatã de maºini ºi utilaje. Progresul tehnic era diferit
de la ramurã la ramurã. Firmele strãine cu capital în România înzestrau
întreprinderile formate cu maºini ºi instalaþii de un nivel tehnic curent,
produse în occident în anii respectivi. Unele ramuri din România s-au format
direct ca ramuri moderne – industria zahãrului, hârtiei, electricã. Tehnica
cea mai înaltã era adoptatã în România într-un interval de 2-8 ani de la
inventare ºi producerea ei în þãrile europene, în special în industria electricã
ºi în industria cimentului. În industria metalurgicã limitatã, la unele
subramuri de prelucrare a metalelor, lipsind siderurgia ºi construcþia de
maºini, uzinele erau înzestrate în anul 1915, cu maºini ºi instalaþii
contemporane. Cea mai spectaculoasã dezvoltare a înregistrat-o industria
petrolierã, înzestratã de la începutul secolului XX cu moderne instalaþii de
foraj, transport ºi rafinare la nivel european. Industria zahãrului se afla la
nivelul tehnic al complexului industrial din Belgia.
Înzestratã cu tehnicã modernã, industria mecanizatã a înregistrat o
amplificare a producþiei industriale. Creºterea industrialã a fost la începutul
secolului spectaculoasã atât ca dimensiune cât ºi ca varietate, tipurile de
produse fabricate înmulþindu-se de zeci de ori. Se poate susþine cã etapa
demarajului – 1887-1914, a fost cea mai rapidã în toatã dezvoltarea
industrialã a României dintre mijlocul secolului 19 ºi mijlocului secolului 20.
În mai puþin de trei decenii de progres evident, industria româneascã,
în împrejurãrile concrete ºi produs al unui ansamblu de factori interni ºi
externi, evolueazã în douã direcþii paralele: a ramurilor extractive ºi a celor
uºoare, împreunã dobândeau în 1913 aproape trei sferturi din produsul
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industrial al întreprinderilor mecanizate. Dar producþia mecanizatã se aflã
încã în proces de constituire lipsindu-i ramuri întregi din structura industriei
dezvoltate occidentale – ramura producþiei de maºini ºi instalaþii, de
construcþii, chimicã, de servicii.
Al doilea capitol al lucrãrii, alcãtuit pe baza analizei bilanþurilor
societãþii industriale, publicate în “Monitorul oficial”, se ocupã de “Evoluþia
financiarã a industriei mari – 1900-1914” sub forma superioarã de
organizare – societãþi anonime. Aceastã formã de organizare s-a rãspândit
rapid, devenind dominantã la începutul secolului 20 în cadrul industriei.
Remarcãm ritmul rapid de creºtere atât a numãrului de societãþi în perioada
1900-1914 – de aproape 6 ori, a activului (de 11 ori), a capitalului social (de
10 ori). Peste 70% din patrimoniul industriei mari era plasat în trei ramuri –
petroliere, lemn, alimentarã. Înscriindu-se pe direcþia demarajului industrial,
fondurile proprii ale industriei au avut un ritm rapid de creºtere, asemãnãtor
întregii mãrimi a capitalului social, subliniind indirect un proces de
consolidare a capitalului propriu, de mãrire a lui pe seama acumulãrilor din
beneficii ºi de noi investiþii directe.
Capitolul III al lucrãrii se ocupã de “locul industriei mecanizate în
economia naþionalã ºi poziþia sa în comparaþie cu alte þãri”. Tratarea temei
se împarte în douã perioade distincte, despãrþite de adoptarea tarifului
vamal protecþionist – 1886 – ºi a legii de încurajare din 1887. Pentru prima
perioadã rãmâne caracteristic ritmul lent de înfiinþare a întreprinderilor
industriale – media pe cincinal a acestui proces fiind de 3,5 – 5 pentru anii
1861-1880 ºi de 10 în perioada 1881-1885. Pânã la sfârºitul acestei
perioade industria mecanizatã nu ocupa încã un loc distinct, bine definit în
economia României. În aceste condiþii importul de produse industriale
strãine era ridicat.
Dupã adoptarea legii de încurajare numãrul întreprinderilor
mecanizate a crescut într-un ritm ridicat. Industria s-a dezvoltat, ocupând în
anul 1915 un loc important în economia þãrii, încât numai o parte din
aceasta – industria mare încurajatã ºi extractivã – avea în anul 1915 o forþã
motrice aproape egalã cu cea din agriculturã (151 mii c.p.). Se subliniazã
însã ºi decalajul care se menþinea între România ºi alte þãri în privinþa
repartizãrii forþei motrice – numãrul de cai putere pe locuitor.
Evoluþia rapidã a industriei mecanizate în special dupã 1900 a avut ca
urmare creºterea ponderii producþiei interne în acoperirea consumului de
produse, creºterea consumului de produse industriale.
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Capitolul IV al lucrãrii prezintã “Stadiul de dezvoltare a industriei la
începutul secolului XX”.
Un bilanþ asupra dezvoltãrii industriei mecanizate în România,
definind rezultatele ºi trãsãturile pe care aceasta le-a dobândit pânã la 1914
apare justificat din mai multe puncte de vedere:
1. În literatura naþionalã de specialitate ºi în cea internaþionalã existã
afirmaþii contradictorii asupra stadiului ºi nivelului dezvoltãrii
industriale a României în ajunul primului rãzboi mondial – de la
negarea acestei dezvoltãri pânã la supraaprecierea potenþialului
industrial.
2. În perioada 1886-1914 industria mecanizatã a parcurs un proces
de creºtere nu numai cantitativ dar ºi calitativ, a cãror laturi se
impun descifrate.
3. Dupã 1914 industria europeanã ºi din 1916 cea româneascã intrã
într-o fazã distinctã, provocatã de rãzboi, tipul de creºtere
industrial al decenilor precedente se întrerupe.
4. Perioada 1886 -1914 formeazã o unitate de evoluþie a procesului
de industrializare.
Anul 1914 încheie o etapã a procesului istoric de industrializare; el
reprezenta numai un moment determinat de evenimente istorice, un punct
al tranziþiei de la structura manualã la cea mecanizatã a industriei.
Din cauza unor condiþii precare economico-sociale ºi politice,
revoluþia industrialã, pornitã sporadic în România în deceniul VI, a evoluat
lent ºi fãrã profunzime, prelungitã în primele decenii ale secolului XX, ramuri
importante de prelucrare rãmânând în mare parte în sarcina industriei
casnice ºi meºteºugãreºti. Revoluþia industrialã din România nu a generat
noi ramuri ale metalurgiei ºi construcþiei de maºini, fiind astfel incompletã ºi
incapabilã de a determina un proces de antrenare industrialã asupra întregii
economii naþionale. Din cauza modului prelungit ºi deficitar de propagare a
revoluþiei tehnice, industrializarea a trebuit sã realizeze în România ºi unele
sarcini de introducere a maºinismului în industrie. Din cauza unor condiþii
interne precare, revoluþia industrialã s-a desfãºurat aproape concomitent cu
industrializarea obiectivelor ambelor procese fiind cumulate în desfãºurarea
ultimului.
Un prim aspect care defineºte fizionomia industriei mecanizate în anul
1914 este dimensiunea acesteia în câmpul general al producþiei industriale
– dimensionarea redusã a producþiei în totalul producþiei de prelucrare
(45%) cât ºi în acoperirea cu necesarul de bunuri industriale a economiei
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naþionale (30%). Gradul de acoperire a cererii interne era insuficient ºi
unilateral, datorat în mare parte întârzierii constituirii ramurilor cheie ale
industriei prelucrãtoare.
Prioritatea ramurilor prelucrãtoare – alimentarã, textilã etc., în
structura industrialã, reprezintã un indiciu cert al stadiului primar al
procesului de industrializare. Comparaþia care se face în lucrare între
România (situaþia din anul 1915) ºi Germania (anul 1907) în privinþa
compoziþiei pe ramuri a industriei mecanizate dupã forþa motrice pune în
evidenþã impresionanta diferenþã de structurã a industriei celor douã þãri
aflate în stadii diferite de dezvoltare – prima în faza de început al
demarajului industrial, a douã în faza ultimã; prima, cu o dezvoltare imaturã
a industrializãrii, cu lipsa unor ramuri de bazã – metalurgicã, construcþie de
maºini, electrotehnicã ºi preponderenþa industriei alimentare, a doua, cu o
compoziþie de ramurã a industriei încheiatã, obiectiv proporþionatã în
vederea unei eficiente reproducþii lãrgite a industriei ºi a economiei.
Definirea stadiului industriei prin indicatorul forþei motrice pune în
evidenþã distanþa la care se situa industria României faþã de industria
Germaniei, discrepanþa substanþialã în gradul de industrializare, de evoluþie
industrialã.
Cercetarea gradului de acoperire a consumului intern de produse
industriale în anul 1913 subliniazã faptul cã în acest an, la unele produse,
industria autohtonã asigura o producþie ridicatã din consum – petroliere
(38,6%), ciment (98,6%), zahãr (95,5%), produse din tutun (92,8%), hârtie
(86,3%), pielãrie groasã (88,8%), sticlãrie (83,2%). La alte produse
producþia internã acoperea numai în parte consumul intern iar la altele deloc
– produse chimice, fire bumbac, lânã, mãtase, maºini, instalaþii, produse
electrotehnice.
Dezvoltarea industriei româneºti trebuie corelatã ºi cu capacitatea
pieþei interne, apariþia unor ramuri industriale fiind determinate ºi îndreptate
spre nevoile cumpãrãtorilor autohtoni cu capacitate redusã de achiziþii.
Îndreptarea dezvoltãrii industriale spre ramuri ale industriei pentru bunuri de
consum pentru satisfacerea nevoilor cumpãrãtorilor modeºti, lipsa unor
ramuri principale ale industrializãrii, demonstreazã faptul cã industria
mecanizatã din România se aflã în stadiul demarajului industrial. Consumul
pe locuitor a unor produse industriale în 1913, situat la un nivel scãzut faþã
de alte þãri evidenþiazã aceste lucruri, exprimând însã prin tendinþa certã de
urcare, procesul general de modernizare a producþiei industriale.
Deplasãrile în importul unor produse – mijloace de producþie ºi ramuri de
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consum – primele în creºtere, ultimele în scãdere ºi în exportul produselor
primare, intermediare, finite – cu aceeaºi tendinþã, reflectã transformãrile
interne ale forþelor de producþie, tendinþele ºi modificãrile în profilul
industriei, produse în procesul de industrializare.
Industria mecanizatã în cele 3-4 decenii de la apariþie a marcat
progrese însemnate, mai ridicate la începutul secolului XX. Mecanizarea
industrialã a substituit în unele ramuri procesele manuale, în unele cazuri a
creat subramuri moderne.
Industria mecanizatã ajunge sã dea o producþie a cãrei valoare
depãºea la sfârºitul perioadei o treime din producþia agricolã, fiind
aproximativ egalã cu veniturile bugetului de stat sau cu exportul þãrii.
Aflatã încã în etapa demarajului în 1914, industria mecanizatã
româneascã va mai avea de parcurs încã decenii pentru a ajunge la o
structurã întreagã cu funcþii active în industrializarea sectoarelor de bazã a
economiei naþionale, ritmul ei de creºtere ºi nivelul de tehnicizare rãmânând
însã în continuare în urma progresului mondial desfãºurat mai rapid.

ROMÂNIA ECONOMICÃ ÎN CONTEXT EUROPEAN
-1938dr. Gheorghe DOBRE (responsabil coordonator),
Adrian PLATON
1. 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 þãri europene suprafaþa þãrii noastre reprezenta 5,7%
din suprafaþa respectivelor þãri ºi 5% din totalul populaþiei lor, România
ocupând astfel locul IX, respectiv VII.
Atrage însã atenþia faptul cã suprafaþa arabilã a României reprezenta
12,6% din cea deþinutã de 16 þãri europene prin aceasta ea ocupând locul
III. Iar ponderea populaþiei active agricole în totalul populaþiei active
româneºti se ridica la 72%, ceea ce o plasa pe locul II (în ordine
descrescândã) între 20 þãri europene. De unde se poate lesne constata cã
la momentul istoric considerat România dispunea în contextul þãrilor
europene de un potenþial demografic ºi natural – geografic profilat, cu
precãdere, pe resurse agricole. Pe un atare temei producþia agricolã îºi
pune pregnant pecetea asupra potenþialului productiv al României de atunci.
O probeazã mai întâi faptul cã ponderea agriculturii în venitul naþional al
României se înscria într-o mãrime de 38,4%, ceea ce o situeazã pe locul II
între 18 þãri europene (în ordine descrescândã).
De asemenea în producþia netã agricolã totalã a respectivelor þãri
România reprezenta 5,3%, plasându-se pe locul VI.
La aceasta contribuia în special producþia ei agricolã vegetalã în
general, producþia de cereale în concret. În producþia totalã de cereale a 24
þãri europene, România deþinea o pondere de 8,2% ocupând prin aceasta
locul V. Pe acelaºi loc V se situa þara noastrã între numãrul amintit de state
europene ºi în producþia de grâu. Iar între 13 þãri europene producãtoare de
porumb, România deþinea locul I. Cât priveºte producþia animalã, douã cifre
ne oferã repere cât se poate de concludente. Astfel, în numãrul total de
bovine ºi porcine din 24 þãri europene, bovinele din România reprezentau
4%, iar porcinele 3,9%, þara noastrã situându-se pe locul VII ºi respectiv
VIII.
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În potenþialul productiv al României, alãturi de produsele agricole
citate un loc aparte îl ocupau douã produse care îºi aveau izvorul în
resursele naturale de excepþie ale þãrii noastre ºi anume petrolul ºi lemnul.
Între 15 þãri europene producãtoare de þiþei ºi produse petrolifere, România
deþinea o pondere de 27,8% ºi, prin aceasta, ocupa locul I. Între 23 þãri
europene producþia de cherestea a României reprezenta 6,3%, ceea ce
situa þara noastrã pe locul V. Cu toate acestea producþia industrialã
româneascã, chiar la momentul istoric considerat aici nu s-a afirmat
suficient pentru a se impune semnificativ în potenþialul productiv al þãrii.
Ponderea industriei în venitul naþional se înscrie într-o valoare de numai
16,9%, iar populaþia activã doar de 10,2%, fixând astfel þara noastrã, în
primul caz, pe locul XVII (între 18 þãri), iar în cel de al doilea pe locul XV
(între 20 de þãri).
2. Dacã sub raportul potenþialului ei economic România înregistra, pe
ansamblu, indicatori relevanþi la cote relativ ridicate, în privinþa nivelului de
dezvoltare indicatorii economici caracteristici se înscriau în valori extrem de
scãzute. O primã mãrturie concludentã ne-o oferã un asemenea indicator
sintetic ca venitul naþional pe locuitor care în anul studiat era de numai 76
dolari nord-americani (putere de cumpãrare pe pieþele SUA în 1938), ceea
ce plasa þara noastrã pe locul XVIII într-un total de 20 de state, sau pe locul
XVII într-un total de 18 þãri, adicã pe ultimele douã locuri în ºirul þãrilor
europene luate în calcul. Din pãcate poziþia aceasta nu numai cã nu este
infirmatã, dar, dimpotrivã, este atestatã de mai toþi indicatorii analitici
expresivi.
Astfel, între 22 de state europene România, dupã consumul pe
locuitor, ocupa la energie locul XVII, la oþel locul XIX, la textile locul XXII
(între 23 þãri), la proteine (de origine animalã) locul XIX, la grãsimi locul XXI,
iar la calorii locul XVI. La acestea de adãugat cã, dupã ponderea populaþiei
active neagricole, România se situa pe locul XIX, iar dupã speranþa medie
de viaþã (la naºtere) locul XXII, în ambele cazuri fiind vorba tot de 22 þãri
europene. Situaþiile descrise erau însoþite totodatã de însemnate dispariþii
de nivel între România ºi alte þãri occidentale supuse comparaþiei. Bunãoarã
la consumul pe locuitor de oþel decalajul între þara “cap de listã” ºi România
era de 11,95:1, la cel de energie de 10,14:1, la venitul naþional de 4,97:1, la
textile de 4,73:1, la grãsimi de 2,83:1, la proteine de origine animalã de
2,81:1, la calorii de 1,24:1 etc. La indicatorul menþionat al populaþiei active
neagricole disparitatea între aceleaºi extreme era de 72,2 puncte
procentuale sau de 4,3:1, iar la cel referitor la speranþa medie de viaþã (la
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naºtere) era de 24,9 ani la bãrbaþi ºi de 26,2 ani la femei. Diferenþe mari în
defavoarea României sunt înregistrate ºi între nivelul atins de þara noastrã ºi
nivelul mediu realizat de þãrile europene. Spre pildã, la consumul de oþel pe
locuitor raportul semnalat era de 5,5:1, la cel de energie de 4,32:1, la venitul
naþional de 2,4:1, la cel de grãsimi de 1,6:1, la cel de proteine de origine
animalã de 1,5:1, la cel de calorii de 1,04:1.
3. O atare situaþie, de bunã seamã, oglindea faptul cã resursele
României, respectiv potenþialul ei era utilizat, la momentul analizat, la o cotã
relativ scãzutã.
În 1938, gradul de valorificare al potenþialului uman în potenþialul
productiv al României era egal cu 0,4%, cunoscând cã ponderea populaþiei
noastre în totalul populaþiei Europei era egal cu 5,5% iar a producþiei, nete
însumatã, româneºti a industriei, agriculturii ºi construcþiei în producþia
corespunzãtoare europeanã, se înscria într-o valoare de 2,2%. În
Germania, la aceeaºi datã, acest grad de valorificare era egal cu 1,57%, iar
în Marea Britanie cu 1,51%. De unde reiese cã în Germania se realiza un
grad de valorificare a potenþialului ei uman de 3,9 ori mai mare decât în
România, iar în Marea Britanie de 3,8 ori. Apoi de semnalat cã în acelaºi an
1938 ponderea comerþului exterior total al României în venitul naþional era
de 19,5% pe când al Norvegiei de 64,9%, ultima fiind superioarã primei de
3,3 ori. Importul românesc în acelaºi indicator sintetic – venitul naþional –
era de 9%, pe când al Norvegiei de 39,2%, depãºirea corespunzãtoare fiind
de 4,35 ori iar exportul românesc în venitul naþional se ridica abia la 10,5%
pe când al Belgiei ºi Luxemburgului la 30,4%, în acest caz, depãºirea fiind
aici de 2,9 ori.
4. În ordinea explicaþiilor la atare situaþie, aici am stãruit, mai întâi,
asupra faptului cã România comparativ cu alte þãri europene înregistrau o
productivitate a muncii sociale foarte scãzutã. Dupã acest indicator ea se
situa pe locul 19 în rândul a 20 de þãri europene între aceste þãri pe primul
loc se situa Marea Britanie care realiza o productivitate socialã a muncii
superioarã de aproape 6,4 ori celeia înregistratã în România. În medie, cele
20 de þãri europene, incluse în calcule, înregistrau o productivitate socialã a
muncii care depãºea de aproape 3,7 ori pe cea a þãrii noastre. Un astfel de
nivel scãzut al productivitãþii muncii sociale în România îºi afla sorgintea în
cel puþin douã împrejurãri. În primul rând în aceea cã agricultura din þara
noastrã deþinea în venitul naþional o pondere superioarã fiecãrei ramuri
neagricole ce compunea acest indicator sintetic.
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Prin ponderea respectivã de 38,4% în venitul naþional, agricultura
româneascã plasa þara noastrã, aºa cum arãtam, pe locul II între 18 þãri
europene depãºind media þãrilor luate în calcul cu 24,7 puncte iar pe cea a
Marii Britanii cu 34,3 puncte procentuale. Dar în agricultura româneascã pe
atunci se înregistra o productivitate a muncii care era întrecutã de cea
realizatã în industrie în general cu peste 260%, iar în industria mecanizatã
(“mare”) cu 450%. Pentru comparaþie sã semnalãm cã în Suedia
productivitatea muncii în industrie depãºea pe cea înregistratã în agriculturã
cu 102,1%, iar în Marea Britanie cu 51,8% cunoscând cã prima þarã citatã
ocupa locul I în productivitatea muncii industrialã, iar cea de-a doua se situa
pe acelaºi prim loc în productivitatea muncii din agriculturã la scarã
europeanã. ªi continuând o asemenea comparaþie atenþionãm asupra
faptului cã productivitatea muncii industrialã înregistratã în medie de 18 þãri
europene era 3,4 ori mai mare decât productivitatea muncii agricole
înregistrate în medie de acelaºi numãr de þãri europene.
La cele menþionate de adãugat alte douã elemente cu valenþe
explicative.
Este vorba, înainte de toate, de nivelul relativ scãzut de “tehnicitate”
al economiei româneºti. Un indicator semnificativ al acestui nivel îl poate
constitui consumul de electricitate. Sub raportul consumului total de
electricitate România se situa pe locul XIV, iar pe locuitor acest consum
desemna þara noastrã pe locul XIX. În primul caz Germania, þarã situatã pe
locul I, depãºea consumul total românesc de peste 48 ori, iar în cel de al
doilea, Norvegia, þarã aflatã pe primul loc, întrecea nivelul atins la noi de
peste 58,5 ori.
Apoi avem în vedere nivelul considerabil de scãzut al instruirii
populaþiei. Edificator în acest sens este faptul cã înaintea celui de-al doilea
rãzboi mondial, România deþinea printre principalele þãri europene, locul I
pe planul neinstruirii populaþiei având cel mai mare numãr de analfabeþi.
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INTRODUCERE
Definitã ca un concept complex, politica socialã cuprinde ansamblul
mãsurilor destinate sã conducã la îmbunãtãþirea condiþiilor de existenþã ale
populaþiei. O politicã socialã nu este o simplã adiþie de mãsuri, ci o
combinaþie a acestora.
Complexitatea vieþii sociale ºi economice conduce la o relativã
autonomizare a unor domenii distincte ale vieþii umane, care devin elemente
ale politicii sociale: demografice, ocuparea forþei de muncã, veniturile ºi
consumul populaþiei, condiþiile de muncã, de locuit, educaþia º.a. Abordarea
politicii sociale pornind de la structurarea societãþii pe componente prezintã
avantajul posibilitãþii de cunoaºtere a problemelor specifice fiecãrui domeniu
ºi de stabilire a cãilor ºi instrumentelor de acþiune pentru realizarea eficientã
a obiectivelor stabilite, dar ºi dezavantajul cã ea poate permite apariþia în
practicã a unor necorelãri generate de tratãri izolate. Un anumit obiectiv
stabilit pentru un domeniu se poate realiza ºi independent dar, în anumite
cazuri, în detrimentul altor obiective de ordin social sau economic. Analiza
funcþionalã a sistemului de instrumente îndreptate spre realizarea
obiectivelor specifice fiecãrui domeniu important al politicii sociale permite
relevarea atât a posibilitãþii atingerii obiectivelor respective, cât ºi a efectelor
pe care acestea le pot avea asupra altor obiective de politicã socialã sau
economicã.
Din aceste considerente, politica socialã se impune abordatã ca un
sistem unitar ºi coerent, care reuneºte domenii relativ distincte. O
asemenea viziune unitarã ºi sistemicã privind protecþia socialã evitã
soluþionarea fãrâmiþatã a anumitor probleme, permiþând o delimitare a
importanþei obiectivelor sociale ºi, pe aceastã bazã, o ierarhizare a
soluþionãrii lor, o grupare sau doar o regrupare a resurselor.
Odatã cu perfecþionarea anumitor instrumente, cu utilizarea altora noi
în scopul atingerii unor obiective este necesar sã se urmãreascã
îmbunãtãþirea ansamblului de raporturi pe care le genereazã noile condiþii
de funcþionare a sistemului pârghiilor politicii sociale, astfel încât sã se
realizeze un nou echilibru al relaþiilor funcþionale pe care orice modificare
tinde sã îl afecteze.
Întrucât posibilitãþile de soluþionare a diferitelor probleme sociale sunt
strâns legate de volumul resurselor ce pot fi alocate, politica socialã este o
puternicã determinare economicã însã, în acelaºi timp, nu trebuie neglijatã
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nici influenþa pe care o au mãsurile de politicã socialã asupra dezvoltãrii
economice. În condiþiile în care procesele economice ºi sociale devin tot
mai complexe, corelaþia dintre economic ºi social se adânceºte, dar ea nu
se realizeazã automat, în orice împrejurãri ºi necondiþionat. În consecinþã, o
politicã socialã care tinde sã ofere posibilitãþi reale ºi pentru obþinerea unor
rezultate pozitive în plan economic presupune o viziune complexã ºi
integralistã asupra problemelor economice ºi sociale.
Lucrarea ºi-a propus ca obiective:
a) precizarea conþinutului conceptului de “politicã socialã” a funcþiilor
acesteia în strânsã corelaþie cu calitatea vieþii;
b) analiza strategiilor economice ºi noneconomice de îmbunãtãþire a
calitãþii vieþii;
c) 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. Un loc aparte revine analizei unor experienþe
internaþionale, atât din þãri est-europene (Polonia, URSS, Ungaria), cât ºi
din þãri cu economie de piaþã (Germania, Suedia, Marea Britanie, Statele
Unite ale Americii, Venezuela), demers care a permis evidenþierea
obiectivelor, a sferei de cuprindere ºi a gradului de reuºitã a diferitelor
politici sociale.
Un loc aparte în economia lucrãrii este destinat configuraþiei politicii
sociale în România caracteristicã perioadei de tranziþie la economia de
piaþã: principii de politicã ºi protecþie socialã, direcþii de acþiune.
Contribuþia membrilor colectivului la elaborarea lucrãrii a fost
urmãtoarea:
dr. Cãtãlin ZAMFIR (coordonator): cap. I, sub cap 4.1 ºi 4.3
dr. Ioan MÃRGINEAN: sub cap 2.2.4. ºi 4.2;
Emilian POPESCU: cap 2.1;
Mihaela GRADU: sub cap. 2.2.3.
Doina CÃLIN: sub cap 2.2.1.
Mihaela CZOBOR: sub cap. 3.2.
Mihaela CODIN ºi
Viorel GHEORGHE: sub cap. 2.2.5;
Bogdan IATAN: sub cap 3.1;
Dorina MIRON: sub cap. 2.2.6.
Maria NEDER: sub cap 2.2.2
Coordonarea redactãrii a fost realizatã de Livius MANEA.

I. POLITICA SOCIALÃ ªI CALITATEA VIEÞII

1.1. Conceptul de politicã socialã
În procesul punerii bazelor unor noi forme de organizare a societãþii
noastre, alãturi de politica economicã, un loc important îl are politica
socialã.
Sistemul economic, prin mecanismele sale specifice, nu poate
asigura satisfacerea tuturor necesitãþilor colectivitãþii. Aceasta trebuie sã
dezvolte activitãþi speciale, orientate spre realizarea unor obiective care
depãºesc pe cele strict economice.
Politica socialã are o mulþime de funcþii, în diferite perioade ºi
contexte sociale, una sau alta dintre ele fiind mai accentuatã. S-ar putea
formula urmãtoarele mari funcþii ale politicii sociale:
a) Funcþii regulative. Mecanismele de reglare specifice pieþei nu pot,
prin ele însele, sã asigure gradul de organizare necesar, intervenþia statului
fiind necesarã: începând cu protecþia consumatorului, a mediului ºi sfârºind
cu menþinerea cadrului necesar al funcþionãrii pieþei însãºi (exemplu,
prevenirea constituirii de monopoluri).
În aceastã categorie intrã ºi ceea ce în sociologia actualã se numeºte
instituþionalizarea conflictelor: conflictele specifice structural sistemului
economic (dintre muncitori ºi patronat) pentru a nu deveni distructive ºi deci
dãunãtoare pentru întreaga societate, sunt reglementate printr-un sistem
complex de negociere care asigurã soluþionarea lor paºnicã ºi pe cât posibil
constructivã.
b) Funcþii compensatorii. Funcþionarea normalã a sistemului economic
produce inevitabil o serie de consecinþe negative asupra colectivitãþii, care
nu pot fi complet prevenite prin funcþiile regulative: un anumit grad de
preluare (colectivitatea trebuie sã dezvolte activitãþi de depoluare),
neutilizarea completã a forþei de muncã (ajutoare de ºomaj ºi sprijin pentru
recalificare). Distribuþia inegalã a veniturilor creeazã insule de sãrãcie, cu
toate consecinþele negative ale acesteia. Nu este întâmplãtor faptul cã toate
statele moderne fac în diferite grade eforturi de a micºora sãrãcia, de a
egaliza ºansele etc.
c) Funcþii de apãrare. În aceastã categorie intrã nu numai apãrarea în
relaþiile externe (armata), dar ºi apãrarea împotriva unor perturbãri interne:
lupta împotriva criminalitãþii, drogurilor.
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d) Funcþii protective. Protejarea populaþiei în raport cu diferite situaþii
de risc a devenit din ce în ce mai importantã în ultimul timp: asigurãri
sociale de bãtrâneþe, de boalã, de incapacitate de muncã etc. În acest
context se înscrie ºi politica de protecþie a grupurilor sociale defavorizate:
handicapaþi, familii cu copii numeroºi, tineri etc.
e) Funcþii 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.
Dupã cum se poate observa, primele 4 funcþii sunt mai mult
“defensive”, “reactive” în raport cu dificultãþile pe care colectivitatea le are
de soluþionat. Ultima funcþie este predominant pozitivã, constructivã. Ea se
referã la organizarea activitãþilor social-colective pentru realizarea unor
obiective de dezvoltare socialã ºi umanã.
Existã aici o evoluþie: dacã iniþial politica socialã s-a dezvoltat mai
mult pe alineamentele primelor funcþii, predominant defensive, în ultimele
decenii, funcþiile pozitive, constructive încep sã fie accentuate.
Conceptul de stat al bunãstãrii, atât de discutat în ultimele decenii, se
referã tocmai la o asemenea lãrgire spectaculoasã a politicilor sociale dupã
rãzboi.
Aceste funcþii sunt în mod special asociate cu conceptul de calitate a
vieþii. Colectivitatea îºi orienteazã în mod sistematic eforturile nu numai spre
soluþionarea uneia sau alteia dintre problemele sale, ci spre realizarea unui
obiectiv global: îmbunãtãþirea calitãþii vieþii. Calitatea vieþii devine obiect
ultim al politicii sociale. Nu putem imagina un sistem coerent ºi eficace de
politici sociale decât în perspectiva globalã a calitãþii vieþii.
Pentru cã termenul de “calitate a vieþii” nu a pãtruns încã în mod
organic în gândirea social-economicã, este necesar mai întâi sã facem o
trecere în revistã a semnificaþiei sale.

1.2. Calitatea vieþii ºi politicile calitãþii vieþii
Deºi un concept nou, “calitatea vieþii” a apãrut de la început destul de
clar publicului larg pentru cã relua un concept vechi foarte popular – cel de
fericire. Între cele douã concepte existã, dincolo de identitatea lor ultimã de
conþinut, câteva diferenþe importante: 1) Fericirea se referã la o stare
rezultat – sentimentul de împlinire, de satisfacþie, pace sufleteascã –
deplinãtate; calitatea vieþii are în vedere mai mult condiþiile care produc o
asemenea stare - condiþiile economice, sociale, ecologice, interpersonale –
cât ºi activitãþile care compun propriu-zis viaþa noastrã (munca pe care o
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facem, modul în care ne petrecem timpul liber etc.), într-un cuvânt modul
nostru de viaþã; 2) Conceptul clasic de fericire are o puternicã coloraturã
eticã – individualã: ce poate face fiecare, în condiþiile date, pentru a atinge
starea de plinãtate spiritualã; calitatea vieþii este mai degrabã asociatã cu o
perspectivã sociologic-colectivã. Ea se referã la o serie de condiþii ºi cadre
care prin natura lor nu sunt individuale, ci colective, sociale. ªi de aici, o
diferenþã importantã. Calitatea vieþii stã la baza unei politici: ce trebuie sã
facã colectivitatea pentru a îmbunãtãþi condiþiile de viaþã ale membrilor sãi.
Conceptul de calitate a vieþii a fost lansat în anii ’60 în þãrile
occidentale: societãþi care atinseserã un înalt nivel de dezvoltare, având
speranþa unei creºteri ºi mai rapide a bunãstãrii în viitorul apropiat. În
contextul unor societãþi caracterizate prin abundenþã, sau care se apropiau
rapid de o asemenea stare, tematica calitãþii vieþii era investitã cu douã
funcþii specifice: direcþionare a resurselor abundente ºi corecþie a
consecinþelor negative marginale. Abundenþa resurselor materiale a indus o
difuzã insatisfacþie faþã de efectele ei umane. Colectivitãþile au ajuns la o
reflecþie care nu era absolut nouã, ineditul ei constând doar în faptul cã
rezultã din experienþa nu a unei minoritãþi, ci a unei mase semnificative:
bogãþia nu aduce fericirea. Prima problemã a þãrilor industrializate în anii ’60
era deci cum sã fie orientatã uriaºa masã de resurse materiale disponibile
spre asigurarea cu adevãrat a unei vieþi de calitate. O a doua problemã se
referã la o serie de consecinþe marginale neplãcute ale sistemului economic
existent, care de altfel pãrea a lucra admirabil, degradarea sistemului
ecologic (nu este întâmplãtor faptul cã iniþial conceptul de calitate a vieþii era
utilizat cel mai frecvent în contextul îngrijorãrilor cu privire la starea mediului
natural), existenþa unor “insule de sãrãcie ce pãreau a fi intolerabile în
contextul bunãstãrii generale în continuã creºtere. Politicile calitãþii vieþii
apãreau deci ca un fel de corective ale mecanismelor social-economice
existente. Se poate spune deci cã în þãrile occidentale tematica calitãþii vieþii
conþinea principiul fundamental al unui tip nou de organizate socialã impusã
de abundenþa economicã.

1.3. Controverse în jurul politicii sociale
Nu au întârziat sã aparã ºi numeroase controverse în jurul politicii
sociale. Anii ’60 au reprezentat perioada de vârf în ceea ce priveºte atât
speranþele investite în variatele programe sociale cât ºi ritmurile de creºtere
a acestora. Conceptul de “Welfare state” sau cel lansat de preºedintele
Johnson de “Great Society” pãreau a reprezenta punctele în care avea loc o
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schimbare fundamentalã a pattern-ului de dezvoltare a societãþilor
occidentale. În contrast, anii ’80 au reprezentat o perioadã neaºteptatã de
crizã a politicii sociale. S-au declanºat aprinse dispute în legãturã cu
programele de politicã socialã, modalitãþile de realizare ºi efectele acestora.
S-a dovedit faptul cã nu este suficient sã vrei sã acþionezi pentru creºterea
“cantitãþii de fericire”, a calitãþii vieþii. Pentru a reuºi este nevoie sã învãþãm
sã ne orientãm eficient activitatea. Dacã în anii ’60 întrebarea cheie era “ce
programe sociale sã mai dezvoltãm?”, în anii ’80, obsesia devine “cum sã
mai tãiem din programele sociale?”. Speranþele puse în aceste programe
lasã locul deziluziilor. Ceea ce este cel mai ciudat ºi probabil înalt
semnificativ, este însã faptul cã de astã datã, deºi se manifestã acut în
multe þãri dorinþa de a reduce cheltuielile sociale, politicienii îºi dau seama
cã un asemenea obiectiv este imposibil de realizat în mod semnificativ.
Neputând analiza aici în detaliu disputele care au însoþit evoluþia
politicilor sociale, ne vom mãrgini doar la a puncta câteva aspecte mai
importante.
Dezvoltarea politicii sociale în statul modern a fost clar generatã de
neputinþa sistemului economic de a asigura satisfacerea echilibratã ºi
echitabilã a o mulþime de necesitãþi ale colectivitãþii strâns legate de
securitatea ºi bunãstarea acestora. Securitate socialã, asistenþã medicalã,
educaþie, eliminarea sau cel mult diminuarea, insulelor de sãrãcie cronicã în
mijlocul unei societãþi prospere toate consecinþele negative ale acesteia
(criminalitate, în primul rând, au devenit obiective ale unei politici sociale.
Statul a început sã-ºi asume funcþii tot mai largi în acest domeniu.
Interesant este faptul cã în Europa punerea bazelor unei politici
sociale coerente deºi cerute constant de miºcãrile de stânga s-a datorat
unor partide de dreapta – Bismarck în Germania. Raþiunea unei asemenea
opþiuni era tocmai contracararea influenþei stângii. A urmat apoi acþiunea
decisivã a social-democraþiei din deceniile IV –VII ale secolului nostru.
Momentul de euforie maximã se plaseazã însã în SUA al anilor ’60. O
societate care atinsese un nivel de bunãstare nemaiîntâlnit ºi care promitea
o continuare în acelaºi ritm a dezvoltãrii ºi în viitor a început sã se întrebe:
cum sã punã în beneficiul întregii colectivitãþi acest plus enorm de resurse,
aflat el însuºi într-o descreºtere rapidã? Nu este întâmplãtor cã în aceastã
perioadã guvernul american plãnuia sã dezlãnþuie un adevãrat “rãzboi
împotriva sãrãciei” în care spera, ca ºi în cazul Vietnamului (existã
similitudini uimitoare între cele douã angajãri), sã iasã rapid învingãtor.
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Dacã în primele faze ale cristalizãrii unui sistem coerent de politicã
socialã, obiectivele erau relativ moderate (sã evite tensiunile ºi conflictele
sociale sã asigure o serie de condiþii elementare ale unei vieþi colective
echilibrate), anii ’60 se caracterizeazã printr-o încredere absolutã cã
investiþia de resurse economice în programe sociale este de naturã a
însãnãtoºi rapid ºi radical societatea actualã de bolile cronice tradiþionale:
sãrãcie, criminalitate, inegalitate economicã, socialã ºi culturalã, degradare
a oraºelor etc.
Dupã mai bine de un deceniu de creºtere rapidã în sfera politicii
sociale, anii’80 au acumulat o mulþime de concluzii negative care meritã a fi
luate în considerare cu toatã atenþia de cãtre þara noastrã în acest moment
în care suntem în faþa necesitãþii construirii unui sistem modern de politicã
socialã, care sã ajute tranziþia economicã ºi sã stimuleze dezvoltarea
rapidã.
Cele mai importante dezamãgiri legate de investiþiile masive în
programe sociale par sã fie urmãtoarele:
a) Impactul aparent negativ al politicii sociale asupra dinamismului
economic. Analiºtii americani sunt tentaþi sã considere amplele programe
sociale promovate în anii’60 ºi continuate apoi drept cauzã principalã a
încetinirii ritmului creºterii economice. Se face însã adesea observaþia cã în
unele þãri vest-europene o asemenea corelaþie negativã nu pare a fi
confirmatã.
Argumentele în favoarea unei asemenea estimãri sunt urmãtoarele. O
politicã socialã activã se fondeazã pe o politicã de redistribuire a veniturilor,
prin taxarea celor cu venituri ridicate ºi transferul veniturilor la cei cu venituri
scãzute. În consecinþã, cei productivi ºi activi sunt penalizaþi, iar cei slabi
productivi sunt recompensaþi. Se produce astfel o demotivare a
performanþelor. În mod concret, sistemul de taxe (care nu poate fi decât
progresiv) descurajeazã investiþiile ºi economiile. Rezultatul este o încetinire
a creºterii economice, creºterea ºomajului, înrãutãþirea situaþiei celor care
au nevoie socialã ºi deci creºterea nevoii de fonduri. Dupã cum se poate
observa, se declanºeazã aici un ciclu cu auto întãrire cu direcþie negativã.
Este necesarã însã sã luãm în considerare ºi alte consecinþe, de
aceastã datã pozitive, asupra colectivitãþii. Asemenea consecinþe pot fi mai
difuze ºi determinã mai lung asigurarea unui nivel decent minim de viaþã ºi
a unui grad ridicat de securitate social-economicã poate avea o serie de
influenþe pozitive: persoanele cu un nivel suficient de ridicat de viaþã vor fi
caracterizate printr-un nivel mai ridicat de aspiraþii ºi, în consecinþã, printr-o
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motivaþie mai ridicatã a performanþei; se evitã astfel cercul vicios al sãrãciei
– sãrãcia genereazã resemnare, aspiraþii ºi nevoi scãzute; acestea nu
motiveazã efortul, fapt care conservã sãrãcia. Persoanele cu un nivel
civilizat ºi sigur de viaþã pot dezvolta ºi alte tipuri de motivaþie a
performanþelor decât câºtigul economic; standarde ridicate de
profesionalism satisfacþia muncii binefãcute sentimentul responsabilitãþii
pentru ceilalþi.
Un nivel ridicat de viaþã ºi de securitate reprezintã o bazã necesarã
pentru o forþã de muncã înalt calificatã, capabilã de performanþe calitative
ridicate.
O politicã socialã activã ºi eficace dezvoltã o motivaþie pro socialã.
Dacã colectivitatea manifestã o grijã activã pentru membrii sãi printr-un
mecanism al reciprocitãþii, ºi aceºtia vor dobândi o orientare responsabilã
pentru interesele colectivitãþii ºi ale celorlalþi. Orientarea individualistã este
pânã la o limitã înalt motivatoare; peste aceastã limitã se poate deveni
distructivã; o politicã socialã eficace este de naturã a avea un puternic efect
inhibator asupra delincvenþei, fapt care, la rândul sãu, este de naturã a
economisi din resursele economice utilizate în lupta împotriva delicvenþei. O
politicã socialã activã este un factor important în promovarea unui climat
social destins, în evitarea tensiunilor ºi conflictelor sociale, fapt care
reprezintã un factor cu influenþã puternicã asupra dinamicii economice.
Din aceste argumente se desprinde o concluzie importantã: politica
socialã nu trebuie privitã doar ca un lux, ca o activitate neproductivã ºi chiar
antiproductivã, ci, cel puþin într-o anumitã mãsurã, ca un instrument esenþial
al unei dezvoltãri economice echilibrate ºi stabile. O politicã socialã
coerentã ºi eficace reprezintã pentru societatea noastrã singura bazã pentru
crearea unui înalt nivel de consens social, de armonizare a intereselor
diferitelor grupuri sociale ºi segmente ale societãþii noastre, de creare a unui
climat pozitiv pentru cooperare ºi înþelegere reciprocã.
b) Sistemul de protecþie socialã ajutã pe sãraci dar permanentizeazã
sãrãcia. Cu cât ajutorarea sãracilor este mai substanþialã, cu atât aceºtia
sunt încurajaþi sã rãmânã în starea de dependenþã socialã în locul unei
atitudini active responsabile, se încurajeazã o atitudine pasivã de
dependenþã, care reprezintã un factor fundamental al perpetuãrii sãrãciei.
Sunt specialiºti care considerã cã accentul trebuie pus nu asupra “societãþii
bunãstãrii”, ci “societãþii muncii”, munca fiind sursa directã a bunãstãrii.
Protecþia socialã trebuie sã evite atât dezvoltarea unei relaþii de dependenþã
acelor ajutaþi, cât ºi consolidarea unui mod de viaþã parazitar.
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c) Tratamentul unor probleme sociale poate agrava problemele
respective. În SUA s-au constatat frecvente cazuri de acest fel. Unul dintre
cele mai clare exemple: ajutorarea familiilor descompletate cu copii.
Femeile singure care au de crescut copii primesc un substanþial ajutor
social. Efectul unei asemenea mãsuri a fost o creºtere a divorþurilor ºi a
cazurilor de pãrãsire a familiei. Economic, a devenit în multe cazuri mai
avantajos sã divorþezi, decât sã munceºti pentru întreþinerea familiei este un
caz tipic de program social bine-intenþionat, dar cu efecte contrare
intenþiilor. Existã chiar opinii în rândul unor specialiºti cã greºeala nu stã în
alegerea unei soluþii sau a alteia, ci chiar în modul de abordare. Este ceea
ce exprimã Ronald Reagan în discursul sãu inaugural din 1981: “Guvernul
nu este soluþia problemelor noastre, guvernul este chiar problema.”
d) Accentuarea politicii sociale reprezintã sursa principalã a uriaºelor
deficite bugetare cu care multe state actuale (cazul SUA este poate cel mai
relevant) se confruntã. Nu este de loc clar în ce mãsurã marile probleme
sociale au fost soluþionate prin costisitoare programe guvernamentale, dar
cheltuielile pe care ele le-au implicat au creat o gravã crizã financiarã în
S.U.A. Iar soluþia este încercarea, extrem de dificilã de reducere a
cheltuielilor sociale.
e) Programele sociale par pânã acum o eficacitate relativ redusã în
raport cu costurile uriaºe implicate experienþa ultimelor decenii a indicat
faptul cã bunele intenþii care guverneazã aceste programe nu sunt deloc
suficiente pentru a le asigura succesul ºi nici sumele imense de bani
cheltuite.
Aceeaºi poveste s-a întâmplat ºi cu procesul amplu de reglementãri
propus în anii ’60. Mulþimea reglementãrilor, adesea bine-intenþionate, s-a
dovedit de multe ori a fi mai degrabã contraproductivã. Reacþia anilor ’80 a
fost, în þãri ca de exemplu SUA, o puternicã tendinþã de reglementare. Este
de prevãzut cã în anii’90 vor fi caracterizaþi de o revigorare a amplelor
programe sociale, dar de aceastã datã organizate pe o bazã ºtiinþificã mai
solidã, pe ample analize cost-beneficiu (analize de eficienþã) care sã ofere
un feed-back rapid corectiv. Pe de altã parte este nevoie, fapt urgent pentru
þara noastrã de dezvoltarea de specialiºti în managementul programelor
sociale, cât ºi de organisme independente de analizã continuã a eficienþei
acestora feed-back-ul asupra eficienþei programei sociale va trebui sã fie
incorporat atât în funcþionarea acestora, cât ºi diseminat la nivelul întregii
colectivitãþi, ca o formã de control social, democratic.

II. EXPERIENÞE INTERNAÞIONALE
ÎN DOMENIUL POLITICILOR SOCIALE
În acest capitol ne propunem sã redãm politica socialã din diverse
þãri, fie acestea þãri est-europene aflate în tranziþie de la o economie
centralizatã la economia de piaþã, fie þãri cu economie de piaþã, având
diferite niveluri de dezvoltare, din Europa ºi America.

2.1. Politicile sociale în þãrile est-europene
Þãrile din rãsãritul Europe – Polonia, URSS, Ungaria, Bulgaria,
Iugoslavia, Cehoslovacia, (ca ºi fosta R.D. Germanã) ºi þara noastrã oferã
actualmente un tablou social caracterizat printr-o mare mobilitate. Toate
experimenteazã reforme menite sã creeze economie de piaþã, detaºânduse – mai mult sau mai puþin deschis, mai mult sau mai puþin reuºit – de
ceea ce anterior le-a fost comun timp de peste 4 decenii: sistemul comunist.
Practica lor în aceastã privinþã este în schimb destul de diferenþiatã ca
duratã: aflatã efectiv la început – ca în Bulgaria, Cehoslovacia ºi Rãsãritul
Germaniei (motiv pentru care nu am procedat la o prezentare distinctã a
lor), sau datând de 6 ani – ca în URSS, de 10 ani – ca în Polonia, de peste
30 ani – ca în Ungaria (toate prezentate separat) sau chiar circa 40 de ani
ca în Iugoslavia. Este firesc cã aceste antecedente le-au oferit un bagaj de
experienþã ºi el variabil. Totodatã, nu se poate afirma cã eficienþa reformelor
sau, la modul cel mai intuitiv, gradul lor de reuºitã s-ar dovedi cumva
proporþional cu vechimea lor în timp. Dincolo de unele rezultate parþiale ori
manifestate pe intervale mai mult sau mai puþin restrânse, reuºita opþiunilor
specifice uneia sau alteia din þãri rãmâne un lucru de demonstrat.
În fapt, chiar la nivelul unei þãri succesiunea de mãsuri întreprinse, de
accelerãri ºi reveniri, are o logicã proprie (în mãsura în care toate
secvenþele se preteazã la acest atribut). Este motivul pentru care, la fiecare
din cele trei þãri supuse analizei, s-a optat pentru o prezentare nu atât
meticulos sistematizatã la nivelul momentului actual, cât preponderent în
dinamica actelor ºi faptelor de politicã socialã: pe de o parte – în contextul “
clasic socialist” - a cãrui destructurare e departe de a fi încheiatã; pe de altã
parte – ca “fotografie” a stadiului actual ºi, în limita informaþiei disponibile,
ca prefigurare a viitorului posibil.
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2.1.1. POLONIA
A/ Caracterizare generalã a sistemului de securitate socialã
În cele ce urmeazã sistemul de securitate socialã din Polonia este
prezentat prin prisma categoriilor de cheltuieli pe care le antreneazã, sau a
modalitãþii în care cetãþeanul percepe “beneficiul social” pe de o parte în
formã bãneascã, pe de altã parte – în formã naturalã. Sunt analizate distinct
cheltuielile destinate subvenþiilor locative.
1/ Cheltuieli sociale în bani
În Polonia întreaga populaþie este cuprinsã în sistemul de asigurãri
sociale. Persoanele angajate în sectorul public (socializat al economiei ºi
membrii familiilor lor, cuprinºi în aºa numitul sistem al asigurãrilor de muncã
constituie masa cea mai numeroasã. Totuºi ºi persoanele angajate în firme
private, oamenii de afaceri pe cont propriu meºteºugarii creatorii ºi artiºtii ca
ºi clerul sunt cuprinºi în sistemul de asigurãri sociale. Fondul de asigurare
socialã al fermierilor individuali funcþioneazã separat cu principii proprii, în
conformitate cu care agricultorii pot beneficia de asigurãrile sociale.
Principiile sistemului de asigurãri sociale din Polonia sunt stabilite de
Ministerul Muncii ºi Problemelor Sociale. Instituþia asigurãrilor sociale, direct
dependentã de acesta, este organul executiv în acest domeniu. (Veniturile
ºi cheltuielile ei sunt prezentate în diagrama din anexa nr. 1).
Mijloacele de finanþare a asigurãrilor sociale provin, în principal, din
primele (contribuþiile) de asigurare, plãtite de patron, cel mai adesea aceste
prime sunt fixate sub formã procentualã în raport cu un anumit total de
bazã. Începând cu anul 1983 prima reprezintã 43% din fondul de salarizare
în sectorul public al economiei ºi 33% în cazul firmelor particulare. Ea nu
este, totuºi prelevatã din acest fond, ci adãugatã ca un articol separat la
costurile întreprinderii. Prima este divizatã în douã pãrþi: 28% din fondul de
salarii este destinat fondului de pensii (de dupã încetarea activitãþii). Iar
restul de 15% se varsã la bugetul de stat. Din aceasta din urmã Instituþia de
asigurãri sociale finanþeazã alocaþiile acordate de la fondurile de securitate
socialã. În plus, anumite mijloace de finanþare a asigurãrilor sociale provin
de la bugetul statului.
În domeniul asigurãrii sociale fonduri exprese (finanþate din venitul
special alocate) urmãtoarele:
− Fondul de pensionare al angajaþilor din organizaþii socializate
publice ºi private, din care se finanþeazã pensiile de muncã ºi
incapacitate de muncã ºi unele ajutoare (de înmormântare a unui
pensionar, de exemplu);
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− Fondul de asigurãri sociale al agricultorilor particulari, din care se
finanþeazã pensiile de incapacitate de muncã ºi cele de muncã ca
ºi alte servicii (alocaþii), în virtutea asigurãrilor sociale pentru
agricultori particulari;
− Fondul de pensii pentru victimele rãzboiului ce finanþeazã victimele
de rãzboi ce ºi-au încetat activitatea s-au pensiile de incapacitate
de muncã generatã de infirmitate (ºchiopi ºi alþii asemenea), ca ºi
ajutoare de înmormântare în cazul foºtilor combatanþi ori ai
membrilor familiilor lor.
În cadrul sistemului de finanþare a pensiilor de muncã ºi incapacitate
o situaþie specialã prezintã anumite poziþii nefinanþate din primele de
asigurãri, ºi de la bugetul statului, ºi anume: pensii de vârstã ºi incapacitate
plãtite victimelor de rãzboi ºi din activitãþi militare ca ºi familiilor acestora
salariaþilor ce-ºi satisfac stagiul militar, poliþiºtilor ºi gardienilor publici.
Primele ce trebuie plãtite de fermierii sau agricultorii particulari au la
bazã veniturile estimate anual a fi fost câºtigate de fermele lor. Ele sunt
destinate în exclusivitate Fondului de asigurãri sociale al agricultorilor
particulari.
1.1 Pensii pentru munca depusã ºi pentru incapacitate de muncã
Aceste plãþi au un caracter de lungã duratã. Baza de calcul pentru
suma unei pensii este remuneraþia medie lunarã primitã de angajat în
ultimele 12 luni de muncã sau remuneraþia lunarã sau remuneraþia lunarã
primitã în 24 de luni selectate din ultimii 12 ani de serviciu.
1.1.1. Retragerea din muncã
O persoanã este îndreptãþitã sã primeascã pensia la retragerea din
activitate dacã:
- a ajuns la vârsta de pensionare (65 de ani la bãrbaþi ºi 60 de ani) ºi,
- a fost angajat timp de 25 de ani (bãrbatul) sau 20de ani (femeia).
Dupã anul 1975 condiþiile au devenit mai favorabile pentru femei,
permiþându-le sã iasã la pensie la 55 de ani, dacã au o vechime în muncã
de cel puþin 30 de ani.
Pentru anumite grupuri protejate de lucrãtori (victime, militari, mineri,
lucrãtori la miliþia feroviarã, sau civilã, cadre didactice) vârsta de pensionare
este cu 5 ani mai scãzutã, iar durata vechimii obligatorie în muncã mai
scurtã.
Pensia lunarã se calculeazã astfel: 100% în raport cu baza pânã la
suma de 3000 Zl. ªi 55% din diferenþa dintre bazã ºi suma de 3000 Zl. Apoi
pensia este suplimentatã cu 1% din nivelul bazei pentru fiecare an în plus
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de vechime peste 20 de ani angajare în Polonia ca ºi pentru faptul de a fi
primit un titlu/distincþie de stat.
Un fermier sau membrii ai familiei sale sunt îndreptãþiþi la pensii dacã
au atins vârsta de pensionare ºi au acumulat o avere suficientã pentru o
anumitã perioadã de timp, sau în cazul cã îºi lasã averea unui urmaº ori
statului în mod gratuit. Pensia este egalã în acest caz cu 90% din nivelul
pensiei minime a unui lucrãtor dar mai mare în cazul cesiunii gratuite a
averii la stat.
1.1.2. Invaliditatea
Invalidul este definit ca o persoanã totalmente sau parþial inaptã de
muncã datoritã unui neajuns permanent al capacitãþii sale de acþiune (ºi
eficienþei sistematicã redusã.) Existã 3 grupe de invaliditate:
Grupa I – persoane incapabile de orice fel de muncã, ce necesitã
îngrijire permanentã;
Grupa II - persoane incapabile de orice fel de muncã, ce nu necesitã
îngrijire permanentã;
Grupa III - persoane incapabile de a exercita o muncã precis
determinatã.
O persoanã este îndrituitã sã primeascã pensie de incapacitate de
muncã dacã îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
− persoana este invalidã;
− persoana a fost angajatã o perioadã de timp determinatã
− incapacitatea survine pe parcursul perioadei de angajare sau la cel
mult 18 luni dupã încheierea acesteia.
Pensiile de incapacitate din grupele I ºi II sunt egale cu 100% din
remuneraþia de pânã la 3000 Zl. ªi 55% din ceea ce depãºeºte acest
plafon: în cazul grupei a III-a procentajele corespunzãtoare sunt de 85% ºi
55%. Principiile de mai sus se referã la aºa numita incapacitate generalã.
Existã principii mai favorabile ce se aplicã pensiilor acordate victimelor de
rãzboi sau unui accident de muncã.
Agricultorii ºi membrii familiilor lor au dreptul sã primeascã o pensie
de incapacitate specificã, în condiþii similare. Pensia e stabilitã la o cotã
unicã, egalã cu 90% din pensia minimã de la retragerea din muncã.
1.1.3. Accidentul
Un angajat are dreptul sã primeascã pensie aferentã unui accident în
caz de pierdere integralã sau parþialã a capacitãþii de muncã urmare unui
accident la locul desfãºurãrii activitãþii. Pensia este de 100% din
remuneraþia angajatului în grupele I ºi II ºi 75% în grupa a-III-a de
incapacitate (a se vedea ºi 1.1.2).
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Se practicã ajutoare suplimentare pentru familia unei persoane
decedate în cursul accidentului ºi ajutoare specifice pentru agricultori.
1.1.4. Victimele de rãzboi
Sunt prevãzute pensii speciale victimelor de rãzboi ce nu beneficiazã
de altã pensie de muncã sau de incapacitate ºi nu dispune nici de alte
mijloace de subzistenþã. În caz cã o victimã de rãzboi decedeazã, soþia lui
poate solicita pensie.
În plus, victimele de rãzboi ale cãror pensii nu sunt suplimentate cu
sume acordate în virtutea dobândirii unor titluri de stat ºi din raþiuni de
onoare, sunt îndreptãþite sã primeascã aºa numitul supliment pentru victime
de rãzboi.
Durata perioadei de înainte de 22 iulie 1944 în care respectivul a avut
calitatea de combatant se dubleazã la calculul perioadei de angajare în
muncã ce dã dreptul la pensie.
1.1.5. Urmaºii
Urmaºii sunt îndreptãþiþi la pensia cuvenitã familiei în caz de deces al
întreþinãtorului lor activ. Trebuie îndeplinitã însã douã condiþii:
− întreþinãtorul este angajat în muncã la momentul decesului, sau
− el a fost angajat o perioadã de timp cel puþin egalã cu aceea
obligatorie pentru acordarea pensiei de incapacitate de muncã.
De asemenea urmaºii sunt îndreptãþiþi la o pensie de familie cu
condiþia ca defunctul sã fi fost întreþinãtorul acestora.
Au calitatea de urmaº urmãtoarele persoane: copiii, în vârstã de pânã
la 16 ani; copii inapþi de muncã din grupele I, II, de incapacitate, indiferent
de vârsta lor; elevii ºi studenþii în vârstã de pânã la 25 de ani înmatriculaþi în
ºcoli secundare sau de învãþãmânt superior.
În orice caz, se plãteºte familiei o singurã pensie cumulatã, suma
efectivã depinzând de câºtigul din muncã al defunctului, de durata angajãrii
acestuia ºi de numãrul persoanelor din întreþinere (îndreptãþite la pensie).
Pentru o persoanã pensia este de 85% din baza de pânã la 3000 Zl ºi 50%
din plata ce depãºeºte acest plafon. Pensia sporeºte cu 5% din suma
rezultatã pentru fiecare persoanã în plus. Pensia familialã este suplimentatã
cu 1% din suma totalã pentru fiecare an vechime în muncã în Polonia ce
depãºeºte 20 de ani de muncã.
Pentru agricultori a se vedea cap. 1.1.2.
1.2. Alocaþiile de la fondurile de securitate socialã
1.2.1. Familia
1.2.1.1. Alocaþia de familie
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Alocaþia de familie e acordatã persoanelor în virtutea faptului de a
avea copii sau soþ/soþie.
Alocaþia pentru copii se acordã pentru toþi copii în vârstã de pânã la
16 ani. Dacã aceºtia sunt înscriºi în învãþãmântul secundar sau superior,
respectiva limitã de vârstã se prelungeºte pânã la 25 de ani. Pentru copiii
aparþinând grupelor de invalizi I ºi II alocaþiile de familie se acordã indiferent
de vârstã.
O alocaþie familialã pentru soþ/soþie se acordã dacã el/ea:
− creºte cel puþin un copil în vârstã de pânã la 8 ani sau,
− are vârsta de peste 50 de ani în cazul femeilor ºi 65 în cazul
bãrbaþilor
− familia mai are dreptul de a primi o alocaþie de îngrijire dacã unul
din membrii sãi necesitã îngrijire permanentã.
Începând cu anul 1986 se mai acordã alocaþii familiale fermierilor
individuali al cãror venit pe un membru de familie e scãzut.
1.2.1.2. Alocaþia de îngrijire (“nursing allowance”)
O alocaþie de îngrijire se acordã:
− unui membru al familiei în vârstã de pânã la 16 ani, dacã el/ea
necesitã îngrijire permanentã sau urmeazã în mod sistematic un
tratament medical ori un program de restabilire a capacitãþii de
muncã;
− unui membru al familiei în vârstã de pânã la 16 ani, dacã el/ea
aparþine grupei de invaliditate I, ca ºi copiilor aparþinând grupelor
de invaliditate I ºi II care au devenit inapþi de muncã la o vârstã
care îi îndreptãþea sã primeascã alocaþie familialã;
− membrilor familiei trecuþi de vârsta de 75 de ani.
Cât priveºte agricultorii particulari, doar copii lor au dreptul la alocaþie
de îngrijire, în condiþii egale cu copiii muncitorilor.
1.2.1.3. Fondul de pensie alimentarã
Serviciile plãtite din fondul de pensii alimentare se acordã unei
persoane a cãrei solicitare de pensie alimentare a fost aprobate de organul
juridic dar s-a dovedit a fi cel puþin în parte imposibil ºi având un venit
mediu pe un membru al familiei ce nu depãºeºte o anumitã sumã.
1.2.2. Maternitatea ºi îngrijirea copilului
1.2.2.1. Alocaþie de naºtere o alocaþie de naºtere se acordã unei
femei asigurate direct sau indirect ºi care dã naºtere unui copil sau preia un
copil pentru al creºte. Alocaþia este egalã cu dublul valorii corespunzãtoare
unei alocaþii de familie.
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Agricultorii particulari primesc o alocaþie de naºtere (respectiv, soþiile
lor) egalã cu valoarea minimã a unei asemenea alocaþii muncitorilor.
O femeie care nu este asiguratã are, de asemenea, dreptul sã
primeascã alocaþie dacã dã naºtere unui copil. Valoarea acestei alocaþii
este mai micã.
1.2.2.2. Alocaþia de maternitate
O femeie primeºte alocaþie de maternitate pentru fiecare zi de
concediu de maternitate (pentru naºterea unui copil). Durata concediului de
maternitate este de 16 sãptãmâni ºi de 18 sãptãmâni în cazul celui de-al
doilea sau al oricãruia din copiii urmãtori. Valoarea alocaþiei este egalã cu
100% din plata normalã la locul de muncã.
Agricultorii individuali (femeile) primesc o alocaþie de maternitate
zilnicã egalã cu 1/30 din valoarea de bazã a pensiei la retragerea din
muncã.
1.2.2.3. Alocaþia de îngrijire a copilului
O mamã are dreptul sã primeascã alocaþie de îngrijire a copilului când
rãmâne în concediu fãrã platã pentru a-ºi creºte copilul în vîrstã de pânã la
4 ani. Alocaþia se plãteºte pentru o perioadã de 24 de luni (în circumstanþe
speciale – 36 de luni).
Suma de bani acordatã depinde de venitul mediu pe un membru al
familiei – în legãturã cu care se prevede un anumit plafon, situat la un nivel
destul de scãzut.
Agricultorii (femeile) nu au dreptul la aceastã alocaþie.
1.2.3. Boalã
1.2.3.1. Alocaþia de boalã
Alocaþia de boalã se acordã persoanelor private de venit datoritã
îmbolnãvirii în decursul unei perioade nu mai lungã de 6 luni (în situaþii
deosebite – 9 luni). Alocaþia este egalã cu 100% din plata normalã – dupã 8
ani de muncã, 80% - în cazul unei vechimi în muncã între 3 ºi 8 ani ºi 75% la o vechime de 3 ani.
Alocaþia de boalã în sectorul public (socializat) al economiei se
plãteºte de întreprindere din fondul de salarii. În sectorul privat alocaþia o
plãteºte instituþia de asigurãri sociale.
Agricultorii particulari au dreptul la alocaþie în caz de accident (la
locul) de muncã sau boalã profesionalã, pe o duratã de cel puþin 15 zile ºi
cel mult 180 de zile consecutive. Suma de bani plãtitã zilnic este egalã cu
1/30 din plata de bazã a pensiei.
1.2.3.2. Alocaþia de ocrotire (“care allowance”)
Au dreptul de a beneficia de alocaþie de ocrotire persoane scutite
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temporar de muncã pentru a-ºi creºte copiii pânã la 14 ani bolnavi sau alþi
membri bolnavi ai familiei, ca ºi copii sãnãtoºi în vârstã de pânã la 8 ani în
caz de închidere temporarã a creºei, grãdiniþei sau ºcolii.
Alocaþia se mai plãteºte ºi în cazul îmbolnãvirii aceluia dintre soþi care
îngrijeºte în permanenþã copilul. Alocaþia se acordã pe parcursul întregii
perioade de îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile anual pentru îngrijirea
unui copil în vârstã de pânã la 14 ani, respectiv de 14 zile pentru îngrijirea
unui alt membru al familiei. Alocaþia este egalã cu 100% din plata normalã
de la locul de muncã.
Aceastã schemã nu se aplicã ºi agricultorilor.
1.2.3.3. Beneficiul de reabilitate
Dacã o persoanã a primit întreaga alocaþie de boalã posibilã dar
rãmâne incapabilã de a munci, promiþând însã sã revinã mai târziu la locul
de muncã, el/ea are dreptul la un beneficiu de reabilitare. Suma aferentã
acestui beneficiu se plãteºte timp de 12 luni ºi este egalã cu 75% din
retribuþia normalã, exceptând cazul când boala a fost provocatã de un
accident de muncã (100% din plata normalã)
Aceastã schemã nu se aplicã agricultorilor.
1.2.3.4. Alocaþia compensatorie
Alocaþia compensatorie se acordã muncitorilor aflaþi în curs de
redobândire a capacitãþii de muncã sau angajaþi temporar într-un post plãtit
mai puþin ca urmare a unei boli contagioase (3 luni), ca ºi studenþilor ºi
elevilor din ºcoli (în situaþia asemãnãtoare).
În caz de accident de muncã reglementãrile stipuleazã douã feluri de
alocaþii:
− indemnizaþie (platã efectuatã o singurã datã);
− pensie de incapacitate sau pensie familialã (a se vedea 1.1.3.)
1.2.3.5. Indemnizaþia de accident
Pentru lucrãtorii angajaþi în sectorul public al economiei,
îndemnizaþiile de accident se plãtesc din resursele întreprinderilor, în timp
ce lucrãtorii agricoli la ferme particulare ºi agricultorii obþin aceastã
indemnizaþie de la instituþia de asigurãri sociale.
1.2.4. ªomajul (capitol ce nu se aplica în Polonia la data analizei)
1.2.5. Decesul
1.2.5.1. Alocaþia de funeralii
În caz de deces al unui angajat sau al unui membru al familiei
acestuia se acordã o alocaþie de funeralii. O alocaþie similarã se acordã în
caz de deces al unui lucrãtor pensionat (la întreprinderea respectivã) sau al
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unui membru al familiei sale. Valoarea alocaþiei este egalã cu dublul
retribuþiei lunare în caz cã defunctul este un angajat ºi cu o retribuþie lunarã
dacã este vorba de un membru al familiei sale. Corespunzãtor, în caz de
deces al unui pensionar sau al unuia din membrii familiei sale, alocaþia este
multiplu de 6 ºi de 3 al pensiei minime (de retragere din muncã).
Agricultorii primesc o alocaþie de funeralii pe baza plãþii unei pensii
(fictive) de încetare a activitãþii, în cazul când decedeazã:
− o persoanã asiguratã sau un membru al familiei sale aflat în
întreþinerea respectivei persoane;
− o persoanã ieºitã la pensie sau inaptã de muncã, respectiv membri
ai familiei întreþinuþi de persoanele în cauzã
1.3. Ajutorul financiar pentru elevi ºi studenþi
1.3.1. Ajutorul financiar pentru elevi
Existã douã forme de ajutor financiar pentru elevi:
− burse;
− alocaþii de încurajare (“compassionate allowances”)
1.3.1.1. Bursele
Condiþionate de obþinerea de rezultate satisfãcãtoare la învãþãturã,
bursele se acordã elevilor aflaþi în situaþie materialã dificilã. O bursã se
plãteºte în fiecare an ºcolar timp de 10 luni. Elevii pot avea dreptul sã
primeascã o bursã integralã (100%) sau parþialã (75%, 50% sau 25% din
ea, în funcþie de venit).
1.3.1.2. Alocaþie de încurajare
O alocaþie de încurajare se poate acorda în cazul când elevul se aflã
temporar într-o situaþie materialã dificilã, indiferent de altã formã de sprijin
utilizatã.
1.3.2. Ajutorul financiar pentru studenþi
Studenþii sunt sprijiniþi prin:
− burse studenþeºti;
− gratificaþii (“grants”)
1.3.2.1. Bursele
O bursã studenþeascã se compune din:
a) o parte dimensionatã în funcþie de condiþiile materiale ale
studentului;
b) o parte ce depinde de rezultatele lui la învãþãturã (cele douã pãrþi
se acordã în mod separat)
Partea (a) din bursã este egalã cu diferenþa dintre venitul lunar al
familiei calculat în medie pe o persoanã ºi o sumã de referinþã stabilitã de
Ministerul Învãþãmântului.
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Partea (b) se acordã studenþilor integraliºti (cu toate examenele
absolvite) în decursul anului universitar, ºi cu o medie a rezultatelor care sã
depãºeascã un anumit nivel minim stabilit.
1.3.2.2. Gratificaþiile
Se acordã acelor studenþi care:
− se confruntã cu o situaþie materialã dificilã;
− studiazã în facultãþi de educaþie fizicã sau în instituþii de
învãþãmânt artistic superior
Într-un atare caz, gratificaþia se acordã o datã pe an ºi are o valoare
limitatã printr-un set special de reguli ºi destinatã achiziþionãrii de
echipament didactic de specialitate.
O formã suplimentarã de ajutor financiar acordat studenþilor este
sistemul de platã decalatã a burselor (“repayable scholarship system”). Prin
intermediul sãu se acordã studenþilor, pe baza unui set de reguli fixate de
chiar corpul didactic, bursele amânate iniþial în anumite condiþii.
1.3.3. Înlesniri prin intermediul ºcolii1 la cãlãtoriile pe mijloace de
transport în comun
Elevii ºi studenþii beneficiazã de urmãtoarele tarife reduse:
− reducere de 50% la cãlãtoriile pe tren;
− reducere de 50% la cãlãtoriile cu autobuzul (troleibuzul) ºi
tramvaiul;
− un bilet cu preþ redus pentru a cãlãtori o datã pe lunã de la locul de
domiciliu (stabil) la cel de învãþãturã (foaie de drum)
1.4. Alte forme
Una din formele de ajutor social (singura în expresie bãneascã) o
constituie gratificaþiile bãneºti stabilite de comitete sociale speciale, pe baza
evidenþelor proprii asupra sãrãciei sau a incapacitãþii de muncã.
În general, valoarea unei asemenea gratificaþii permanente sau
temporare nu poate depãºi 80% din nivelul pensiei minime aferente
persoanelor ieºite din câmpul muncii.
2/ Cheltuieli sociale în naturã
Cheltuielile sociale în naturã cuprind atât bunurile cât ºi serviciile
asigurate societãþii în mod gratuit sau cu platã doar parþialã, în sfera:
− educaþiei ºi învãþãmântului;
− a ocrotirii sãnãtãþii ºi
1

Cheltuieli aferente tarifelor reduse nu sunt posibil de individualizat statistic ºi, în
consecinþã, nu sunt cuprinse în evidenþele acestei categorii de cheltuieli.
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− a asistenþei sociale
Protecþia socialã în aceste domenii este stabilitã direct ºi exclusiv de
cãtre stat.
Acest servicii sunt finanþate din douã surse principale:
a) bugetul de stat central ºi local, în domeniile: sãnãtate, asistenþã
socialã, educaþie ºi îngrijirea copiilor;
b) bugetele întreprinderilor publice, în domeniile serviciilor locative de
orice tip.
2.1. Învãþãmântul
Se pot deosebi trei niveluri distincte:
− ºcoli primare
− ºcoli secundare, de culturã generalã sau de profil tehnic/comercial
− facultãþi
Mai trebuie menþionate aici instituþiile de educaþie a copiilor
(grãdiniþe).
2.1.1. Primele niveluri de învãþãmânt ºi educaþia copiilor
2.1.1.1. Educaþia copiilor
Grãdiniþele constituie cadrul instituþionalizat ce asigurã copiilor
educaþia necesarã. Activitãþile grãdiniþelor sunt finanþate în principal de la
bugetul statului. Sumele alocate din aceastã sursã acoperã de regulã circa
82% (ca în 1984) din cheltuielile curente, restul fiind acoperite din onorariile
plãtite de pãrinþi.
2.1.1.2. Învãþãmântul la primele niveluri (primar ºi postprimar)
Copiii ce au obligaþia de a fi cuprinºi în procesul de învãþãmânt, adicã
de la vârsta de 6 ani la 15 ani au acces liber în ºcolile primare.
Învãþãmântul în ºcoli de orice tip este, în principiu, gratuit.
Pãrinþii copiilor ce frecventeazã ºcolile primare ºi post-primare sunt
obligaþi, totuºi, sã achite o contribuþie modicã (statistic neidentificabilã)
comitetelor de pãrinþi.
Costurile cantinei ºi cãminelor (dacã se practicã) sunt în parte
rambursabile.
2.1.2. Învãþãmântul superior (nivelul universitar)
Învãþãmântul în facultãþi este gratuit. Elevii sunt admiºi în instituþiile de
învãþãmânt superior dacã promoveazã examenele de admitere.
Studenþii pot beneficia de tarife reduse pentru hranã ºi cazare în
cãmine.
2.1.3. Manualele ºcolare
În ºcolile primare toate manualele, începând cu clasa a II-a pânã la o
opta inclusiv, sunt gratuite.
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2.2. Sãnãtatea
2.2.1. Medicamente ºi accesorii medicale
Medicamentele prescrise pe baza de reþetã se plãtesc, în principiu, la
nivelul de 30% din preþul lor, anumite grupuri de populaþie fiind scutite în
totalitate de plata lor (de exemplu, pensionarii).
Medicamentele administrate pacienþilor din spitale sunt gratuite.
Medicamentele cumpãrate fãrã reþetã se plãtesc 100%.
2.2.2. Îngrijirea medicalã
Îngrijirea medicalã se bazeazã pe principiul serviciilor gratuite. 99%
din populaþie are dreptul în Polonia la asemenea servicii.
În afarã de serviciul medical social (gratuit), mai existã un tip de
serviciu medical social (gratuit), mai existã un tip de serviciu medical cu
platã, care în Polonia funcþioneazã în formele:
− cooperative de medici;
− cabinete de consult particular
Sfera acestor servicii este mai restrânsã (“out-patient medical care”),
iar medicamentele prescrise în cadrul lor sunt de regulã plãtite integral.
2.3. Asistenþã socialã (“social welfare”)
În funcþie de locul ºi formele de exercitare, se pot deosebi asistenþa
socialã instituþionalã ºi cea de proximitate (“environmental”).
2.3.1. Asistenþa socialã instituþionalã
Tipul instituþionalizat de asistenþã socialã se practicã în:
− leagãne de copii;
− cãmine de bãtrâni (azile);
− cãmine cu activitate de caritate diurnã;
− cãmine pentru bolnavi cronici cu afecþiuni somatice;
− cãmine pentru suferinzii cronici de boli nervoase;
− cãmine pentru adulþii handicapaþi mintal;
− cãmine pentru copii întârziaþi mental
Existã, de regulã, o obligativitate de a contribui la cheltuielile
acestora, pe baza unor scheme ce diferã de la caz la caz.
2.3.2. Asistenþa socialã neinstituþionalã
Existã în acest cadru servicii cum ar fi:
− îngrijirea (nu neapãrat medicalã) a unui pacient la domiciliu;
− amenajarea unui apartament sau a unei case;
− acordarea de ajutor în efectuarea cumpãrãturilor, a unor reparaþii;
− îmbãierea ºi altele,
ca ºi bunuri materiale (haine, hranã, mijloace de întreþinere a igienei
personale) înmânate celor în cauzã pe baza hotãrârii unui comitet social (pe
plan internaþional se foloseºte termenul de “transferuri”).
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Pentru toate persoanele ce locuiesc singure serviciile de asistenþã
socialã sunt gratuite dacã venitul lor lunar nu depãºeºte un nivel stabilit la
150% din pensia minimã.
2.3.3. Facilitãþi la cheltuielile locative - costul apartamentului sau al
exploatãrii locuinþei
Se acordã o reducere de 50% la costul chiriei (finanþatã, deci,
corespunzãtor) dacã venitul mediu lunar din ultimii doi ani nu depãºeºte un
anumit nivel de referinþã prestabilit.
2.3.4. “Îngrijirea completã” (“entire care”) a copiilor ºi adolescenþilor
Anumite instituþii preiau spre îngrijire complexã, multilateralã copii ºi
adolescenþi (dintre orfani ºi nãscuþi prematur, de exemplu), în condiþii de
rambursare a cheltuielilor respective de cãtre rudele prevãzute de lege.
3/ Subvenþii locative
Subvenþiile (subsidiile) cu destinaþie locativã sunt fonduri provenite
exclusiv din bugetul statului ºi alocate expres pentru întreþinerea curentã ºi
reparaþii ale locuinþelor, ca ºi pentru acoperirea parþialã a costurilor cu
încãlzirea ºi alimentarea cu apã caldã a apartamentelor sunt subvenþionate
în acest mod numai edificiile aparþinând guvernului sau cooperativelor de
construcþii (deci proprietate publicã: apartamentele de acest tip constituie
42% din totalul apartamentelor din Polonia, iar populaþia ce locuieºte în ele
reprezintã 37% din populaþia þãrii). Clãdirile proprietate personalã nu
beneficiazã de subvenþii.
Subvenþiile sunt alocate instituþiilor ce patroneazã clãdirile ºi nu
deþinãtorilor acestora. În acest mod, structura ºi valoarea subvenþiilor de
care finalmente beneficiazã un locatar nu depind de circumstanþe cu
caracter personal.
Totalul subvenþiilor, raportate la contribuþiile locatarilor, a reprezentat
în anul 1985 proporþii de:
− 5:1 – în cazul costurilor aferente alimentãrii cu cãldurã ºi apã caldã
a apartamentelor;
− 1:1 – în cazul costurilor privind întreþinerea ºi repararea imobilelor
de locuinþe ºi,
− 2:1 – pe ansamblul costurilor anterior menþionate pentru blocurile
de locuinþe
B/ Disfuncþii sociale ale reformei ºi cãi de contracarare a acestora
Anterior programului de reforme datat 1989-1990, Polonia a cunoscut
repetate încercãri de reformã economicã în 1956, 1971, 1980.
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Limitele impuse acestora de regimul politic anterior sunt de acum
cunoscute ºi explicã în mare mãsurã ºi de ce, începând cu 1980 factori din
afara cadrului oficial s-au situat(tot mai ferm) în avangarda cãutãrilor de
înnoire a societãþii, ajungând a determina în septembrie 1989 constituirea
primului guvern polonez cu lider necomunist din ultimii 40 de ani. Este de la
sine înþeles cã, pe fondul unei economii ale cãrei neajunsuri nu au încetat a
se acumula, potenþialul de frãmântãri sociale s-a amplificat ºi el continuu,
astfel încât preocupãrile de ordin social sau impus ca o permanenþã.
Deceniul 1980-1990 apare deci semnificativ ºi din acest punct de vedere,
pentru modul în care revendicãri clare ºi precise de provenienþã sindicalã au
luat locul principiilor ºi mult prea generale ºi utopice ale ideologiei partidului
de guvernãmânt. Motorul miºcãrii l-au constituit întâi Sindicatele Libere,
organizaþii ilegale înfiinþatã în 1977, apoi sindicatul “Solidaritatea, înfiinþat în
noiembrie 1980 ºi care a parcurs, la rândul sãu, o lungã perioadã de
ilegalitate între decembrie 1981 ºi aprilie 1989. Dacã “Apelul muncitorilor din
Europa de Est”, document al primului Congres naþional al “Solidaritãþii” din
septembrie-octombrie 1981, a reþinut atenþia strãinãtãþii prin coloratura sa
intens politicã pachetul de revendicãri din 16-17 august 1980 ale comitetului
de grevã al întreprinderilor cooperante din Gdansk, SESECZIN ºi Jastrzebie
obligase cu un an mai devreme guvernul la un acord cu greviºtii, la douã
sãptãmâni de la încetarea lucrului, moment de cotiturã în modul de
abordare a unor atare solicitãri. Între cele 21 de puncte ale acestui
document, o parte depãºesc sfera strictã a legislaþiei muncii: trei se referã la
rolul mijloacelor de comunicare în masã în contextul libertãþii cuvântului,
dirijate spre scoaterea þãrii din crizã; 3 - la probleme ale aprovizionãrii pieþei
interne (cartele temporare, preþuri uniforme, prioritate în raport cu exportul
în domeniul alimentar); douã au o încãrcãturã politicã manifestã –vizând
principiile politicii de cadre (renunþându-se la prioritãþile ºi privilegiile de
sorginte ideologicã), respectiv caracterul independent al sindicatelor (în
baza Convenþiei nr.87 a OIM). Din sfera strictã a relaþiilor de muncã, douã
puncte privesc drepturile greviºtilor (la grevã, indemnizaþie ºi plata
concediului), unul – restituirea unor drepturi (concediaþilor din muncã ºi
eliminaþilor din Universitãþi pentru convingeri politice, 3 – majorarea altora ºi
anume a indemnizaþiilor de masã ºi de deplasare, respectiv a salariaþilor, în
legãturã cu mãririle de preþuri (ajustare iniþialã la zi ºi apoi indexarea
automatã în raport cu ritmul inflaþiei); douã puncte se referã la pensii – în
sensul aplicãrii unitare ºi al reducerii limitelor de vârstã (55 ani la bãrbaþi ºi
50 la femei ºi de vechime în muncã (35 ani), iar unul – la sâmbetele libere
(generalizare ºi compensare în cazul celor lipsiþi de ele).
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În fine trei puncte ale amintitului pachet de revendicãri au ca obiect
aspecte sociale conexe în raport cu relaþiile de muncã propriu –zise ºi le
redãm ca atare: asigurarea unui numãr suficient de locuri pentru grãdiniþe ºi
creºe stabilirea concediului de maternitate plãtit de trei ani; scurtarea
termenului de aºteptare pentru locuinþe (în legãturã cu acest din urmã
aspect, constatãri verificate atestã cã, dacã nu primeºte de la pãrinþii lui o
locuinþã, un tânãr trebuie sã aºtepte în oraºele mari 20 de ani).
Fãrã a fi rezolvat în timp toate problemele din sfera sa de competenþã
ºi fãrã a fi eliminat în totalitate potenþialul de conflicte, miºcarea sindicalã
polonezã, cu o puternicã amprentã politicã ºi de centru de putere, a reuºit
sã întruchipeze o alternativã credibilã de conducere tocmai pentru
implicarea de fond în problematica social-economicã ºi politicã. Dar ea nu a
fost singura structurã a societãþii civile care sã întãrit în omul de rând
conºtiinþa de sine ºi a drepturilor sale – ºi în acest sens cel mai frecvent
sunt evocate legãturile ei cu intelectualitatea ºi biserica.
Obiectivul rândurilor de faþã ne obligã sã punctãm în legãturã cu
biserica - factori de nedezminþit prestigiul în societatea polonezã – doar
faptul cã ºi-a adus ºi îºi aduce o contribuþie specificã îmbunãtãþirii condiþiei
sociale a individului: nu doar cã oferã carierã de misionar celui dornic sã
strãbatã lumea, dar ºi în þarã construieºte, pe lângã biserici veritabile
complexe de clãdiri, cu sãli de concerte ºi alte multiple destinaþii, ce le fac
sã tindã a se substitui caselor de culturã. De altfel, depãºind sfera
proceselor destinate a rãspunde nevoilor imediate, preponderent biologice,
se cuvin menþionate ºi realizãrile unor iniþiatori particulari în câmpul
învãþãmântului: ºcoli zise “sociale”, cu clase de 15-20 copii ºi program de 8
ore, axat pe dezvoltarea personalitãþii (discuþii libere, relaþii deschise,
gimnasticã, limbi strãine, fãrã teme pentru acasã, vacanþe în grup, inclusiv
în strãinãtate); le patroneazã pãrinþi ºi profesori, în general instruiþi o vreme
în alte þãri ºi au un tarif acceptabil, exceptând cele destinate a crea o elitã
de succes, ca ºi unele ºcoli superioare de management ºi secretariat.
Guvernul polonez format în septembrie 1989 ºi condus de un
reprezentant al “Solidaritãþii” în persoana lui Tadeusz Mazowieczki s-a vãzut
obligat de starea de crizã a prezenta în mai puþin de o lunã de zile
programul sãu economic ºi mãsurile sociale aferente reformei. Sondajele de
opinie au atestat girul de încredere dat de populaþie, în pofida perspectivei
explicite de “strângere a curelei” pentru cel puþin jumãtate din anul 1990, la
finele cãruia se sconteazã ca mecanismele ºi instituþiile specifice economiei
de piaþã sã fie apte de a funcþiona.
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În esenþã, modul cum acestea sunt gândite este comun celorlalte þãri
est-europene iniþiatoare de reforme, interesul pentru ele provenind, în cadrul
de faþã, din potenþialul lor de a genera, sau, dimpotrivã, de a preîntâmpina
dificultãþi ºi tensiuni sociale. Tocmai acest potenþial serveºte drept
barometru pentru gradul de implicare viitoare a statului în viaþa economicosocialã ºi drept ghid pentru depistarea direcþiilor spre care sã fie îndreptate
mãsurile de protecþie socialã. Adesea pierderile ocazionale de a introduce
unor mecanisme noi le suportã grupul sociale, profesionale sau de altã
naturã relativ mici, în timp ce foloasele se distribuie întregului popor. Aºa se
face cã puterea centralã se aflã sub permanenta presiune a diferitelor
categorii de interese. De regulã ramuri tradiþionale ale economiei,
întreprinderi mari, grupuri mai influente de consumatori dispun de posibilitãþi
mai mari de a influenþa puterea decât de exemplu, domeniile noi de
producþie, întreprinderile mici, persoanele nevoite a-ºi schimba profesia etc.
De aici, orientarea ca, paralel cu reducerea rolului sãu în conducerea
nemijlocitã a economiei ºi în influenþa mecanismelor de piaþã, statul sã-ºi
asume mai ferm obligaþia de apãrare socialã corectã a grupurilor celor mai
slabe economiceºte, adicã sã dea prioritate categoriilor defavorizate ºi
satisfacerii nevoilor celor mai stringente.
Programul guvernamental considerã, astfel, cã în perioada de
tranziþie necesitã o asemenea protecþie în primul rând persoanele ºi familiile
cu un nivel minim de venituri, pensionarii ºi invalizii, persoanele rãmase fãrã
loc de muncã. Pentru prima categorie se prevãd ajutoare destinate a le
acoperi cheltuielile crescânde cu alimentaþia, cu chiriile ºi serviciile
comunale. Referitor la pensionari ºi invalizi, este de reþinut cã mãrimea
pensiilor ºi a ajutoarelor pe de o parte – se va afla într-o permanentã
corelaþie (stabilitã prin lege) cu valoarea minimã ºi medie a retribuþiei, iar pe
de altã parte – va fi corectatã trimestrial în funcþie de creºterea preþurilor. De
asemenea, va avea loc o extindere considerabilã a activitãþii organelor de
asistenþã socialã, o creºtere numericã a diferitelor tipuri de ajutoare (atât în
expresie materialã cât ºi bãneascã), deschiderea a numeroase puncte de
distribuire gratuite a hranei.
În privinþa persoanelor rãmase fãrã loc de muncã, deci practic fãrã
surse de venituri, setul de mãsuri este mai complex, urmãrind a se situa pe
aceea linie de mijloc de a sprijini, ca individ, ºomerul, dar de a nu încuraja
ºomajul ca fenomen, ci dimpotrivã, de a stimula reîncadrarea în muncã.
Plata ajutoarelor de ºomaj este diferenþiatã pe douã situaþii:
persoanele rãmase fãrã muncã în urma falimentului sau a lichidãrii
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întreprinderilor, nevoite, ca atare sã se iniþieze într-o profesie nouã, primesc
un ajutor egal cu 100% sutã din retribuþia de la ultimul loc de muncã –
aceasta pânã când primesc un nou loc de muncã, dar nu mai mult de 6 luni;
pentru ceilalþi ºomeri ajutorul este de 70% în raport cu retribuþia de la ultimul
loc de muncã ºi se plãteºte timp de cel mult 3 luni.
În sprijinul celor obligaþi la recalificare se constituie Fondul Muncii, pe
baza vãrsãmintelor din unele tipuri de activitate economicã, a unor dotaþii
speciale de la buget, a unor cote din venitul statului, obþinute ca rezultat al
ieºirii la muncã peste hotare a grupurilor de specialiºti polonezi pe bazã de
convenþii internaþionale ºi a prelevãrilor de 2% din fondul de retribuire al
tuturor întreprinderilor.
Crearea de noi locuri de muncã ºi reducerea, pe aceastã cale, a
proporþiilor ºomajului este la rândul ei stimulatã prin credite acordate în
condiþii favorizante fie întreprinderilor în funcþiune ce se împrumutã special
în acest scop, fie chiar acelora dintre ºomeri ce dispun de o calificare ºi
doresc sã-ºi deschidã mici întreprinderi proprii (ateliere, magazine, bufete).
Ocuparea mai operativã a locurilor de muncã deja existente, ca o altã cale,
fireascã, de reducere a ºomajului, obligã (prin program) oficiile de plasare a
forþei de muncã la o poziþie mai ofensivã în activitatea lor, la o îndrumare,
competentã a solicitanþilor spre locurile de muncã cele mai adecvate
calificãrii acestora, la crearea (cu ajutorul mijloacelor electronice) a unei
bãnci de date privind disponibilitãþile de încadrare în muncã. La diferite
niveluri ale puterii de stat, centrale ºi locale, se vor crea consilii pentru
ocuparea forþei de muncã, cu atribuþii de control ºi asistenþã, având în
componenþã reprezentanþi ai tuturor pãrþilor interesate: patroni, sindicate,
organe teritoriale de autoconducere.
În sfârºit, în seria mãsurilor legate de viitoarea “piaþã a muncii” se
intenþioneazã a se proceda la simplificarea formalitãþilor de ieºire a
cetãþenilor polonezi pentru a lucra peste hotare, ceea ce echivaleazã cu
încurajarea efectivã a aºa-zisei “emigraþii pentru locuri de muncã”.
Asemenea mãsuri urmãresc a contrabalansa valul de concedieri previzibile
prin simplificarea – preconizatã a se opera în Codul Muncii – a procedurii
concedierilor în situaþiile de faliment sau lichidare a întreprinderilor, ca ºi de
schimbãri organizatorice ºi tehnologice în producþie (cu referire la toate
sectoarele ºi întreprinderile, la licenþierile atât individuale cât ºi în grup).
Pe o altã componentã a economiei de piaþã, piaþa capitalului, statul îºi
asumã de asemenea, obligaþia de a apãra interesele economice ale
eventualilor investitori, pãstrând sub control circuitul hârtiilor de valoare,
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asigurând, prin comisii speciale corectitudinea în evaluarea nivelului de
acoperire financiarã a respectivelor acþiuni oferite de întreprinderi spre
cotare la bursã. Astfel, în limita unei cote de risc acceptabile, cumpãrãtorul
de acþiuni sau obligaþii are siguranþa de a-ºi investi banii într-o întreprindere
cu perspective. Dacã a optat pentru obligaþiile speciale emise de buget
pentru a-ºi acoperi deficitul prin împrumuturi de la populaþie, el va ºti, de
asemenea, cã acestea îi dau dreptul de a le schimba pe acþiuni ale
întreprinderilor de stat destinate denaþionalizãrii.
Reglementãrile în domeniu pieþei valutare, cu un curs unic al zlotului
la intern ºi cu drepturi tuturor persoanelor fizice ºi juridice de a efectua
operaþii de export-import ºi schimb valutar, au în vedere nu doar vitalizarea
în sine a circuitului economic cât ºi prevenirea menþinerii sau apariþiei – sub
acest aspect – a unor discriminãri pernicioase.
Pe piaþa resurselor materiale sau a bunurilor pentru investiþii este de
reþinut, din unghiul care ne intereseazã, ºi noul rol al comenzii de stat ºi al
repartiþiilor centralizate de resurse. Dacã dinamica acestora indicã o
restrângere spectaculoasã a sferei lor (de la 121 grupe de marfã în 1989 la
21 în 1990 cu comandã de stat), ca semn de creºtere a autonomiei
întreprinderilor nu mai puþin semnificativ e faptul cã la cele 3-4% din volumul
planificat al producþiei industriale unde se menþine, comanda de stat e
menitã a garanta nivelul minim de producþie la o serie de bunuri destinate
grupurilor sociale defavorizate de populaþie copii, bãtrâni, invalizi.
Comentarii asemãnãtoare comportã evoluþia din domeniul politicii de
preþuri. Pe de o parte, se extinde firesc sfera de acþiune a preþurilor de piaþã
propriu-zisã, formate prin jocul cererii ºi al ofertei; pe de altã parte, pentru
un grupaj minim de mãrfuri ºi servicii (13 grupe în 1990) se menþin preþurile
stabilite de stat, pe cale administrativã, fiind vorba de bunuri vitale pentru
populaþie, a cãror scumpire necontrolatã ar eroda decisiv nivelul de trai:
unele categorii de produse lactate, medicamente, mijloace de combatere a
dãunãtorilor la plante, derivate alcoolice autohtone, unii combustibili ºi
energia electricã, tarifele pentru locuinþe, pentru alimentarea cu gaze ºi
electricitate, cele pentru transportul urban de cãlãtori ºi pentru serviciile cu
platã ale sferei de ocrotire a sãnãtãþii. Practicarea de preþuri reglate în mod
administrativ se mai prevede pentru mãrfurile al cãror producãtor ocupã în
domeniul sãu o poziþie de monopol (în Polonia funcþionând o foarte fermã
legislaþie antimonopol, de orientare socialã incontestabilã prezentarea ei ar
depãºi cadrul prezentului material.
De altfel, o evoluþie anterioarã haoticã în domeniul preþurilor, care a
generat în 1989 o hiperinflaþie (700%), a impus mãsurile de combatere a
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acesteia în centrul programului guvernamental: echilibrarea bugetului de
stat, limitarea creºterii retribuþiilor (la 2%) ºi a altor venituri, stimularea
economisirilor populaþiei la CEC cu dobânzi superioare ritmului inflaþiei,
scumpirea creditelor bancare – toate menite a restrânge cererea globalã
faþã de o ofertã limitatã. Ca urgenþã nr. 1, ieºirea din hiperinflaþie este
inevitabil însoþitã nu din creºterea economicã, ci de scãderi de producþie ºi
venituri, de falimente ºi ºomaj, pe un interval dorit a fi cât mai scurt, dar
care a depãºit jumãtatea lui 1990. Mobilizarea resurselor interne plus
ajutoarele externe primite sau promise sunt atuurile redresãrii þãrii, ale
stabilizãrii pieþei interne.
O situaþie economicã incertã, o perspectivã a societãþii grevatã încã
de instabilitatea raportului dintre resurse ºi necesitãþi conferã un anume
caracter fluid ºi posibilitãþilor de aplicare efectivã sau prioritãþilor în
adoptarea mãsurilor de politicã socialã; ele sunt departe de a se constitui
într-un sistem verificat ºi validat de practicã, putând însã servi – dacã nu ca
model infailibil – ca posibilã sursã de inspiraþie.
2.1.2. URSS
a) Prezentarea generalã a sistemului de securitate socialã
Obiectul subcapitolului de faþã îl constituie cheltuielile ocazionate de
funcþionarea sistemului de securitate socialã din URSS, analizatã din trei
puncte de vedere: al modului de organizare ºi structurare, cãile de finanþare
ºi mecanismul de distribuire ºi administrare.
I. Organizare generalã ºi structuri ale cheltuielilor
Se pot specifica urmãtoarele forme organizatorice ale sistemului
social:
− asigurãrile sociale de stat;
− securitatea socialã de la bugetul statului;
− asigurãrile sociale ºi securitatea socialã ale membrilor colectivelor
agricole (colectiviºtilor)
În plus existã programe de cheltuieli sociale în naturã.
a) Asigurãrile sociale
Resursele asigurãrilor sociale sunt folosite în conformitate cu Bugetul
Asigurãrilor sociale, care este inclus în Bugetul de Stat al URSS. Bugetul
asigurãrilor sociale cuprinde toate resursele asigurãrilor de stat unionale,
bugetele consiliilor sindicale de la nivel republican, deþinut ºi regional, ca ºi
estimãrile fãcute de Consiliul Central Unional al Sindicatelor pentru
cheltuielile consiliilor sindicale în mod centralizat. Proiectul de buget al
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asigurãrilor sociale întocmit de CCUCS este prezentat Consiliului de Miniºtri
al URSS (iar un exemplar Ministerului de Finanþe al URSS) spre analizã ºi,
ulterior, include în proiectul Bugetului de Stat al URSS. Astfel, resursele
asigurãrilor sociale, care sunt controlate de sindicate, sunt combinate la
nivel unional ºi redistribuite între sectoare ale economiei ºi subdiviziuni
administrativ - teritoriale.
Asigurãrile sociale ale colectiviºtilor sunt organizate printr-un fond
unional centralizat ºi controlate de sindicate.
Resursele se acumuleazã pe baza metodei asigurãrilor, prin care
toate întreprinderile, organizaþiile, colhozurile, etc. efectueazã reþineri
obligatorii pentru personalul lor, fonduri ce se constituie în contribuþii în
beneficiul ulterior al acestor lucrãtori ºi al familiilor lor. Fiecare colectivã
agricolã, de pildã, contribuie cu 2,4% din fondul sãu de retribuire la fondul
unional centralizat de asigurãri sociale al colectiviºtilor.
Cheltuielile de la bugetul de stat pentru asigurãri sociale sunt
canalizate spre pensiile de vârstã ale lucrãtorilor ce au încetat munca,
alocaþii de maternitate, de incapacitate temporarã de muncã, spre
concediile de odihnã ºi de tratament în staþiuni ºi sanatorii ale lucrãtorilor ºi
familiilor lor.
b) Securitatea socialã resursele Bugetului de Stat al URSS sunt
folosite pentru securitatea socialã a anumitor categorii de populaþie prin
urmãtoarele programe:
− pensii pentru serviciu prelungit ºi cu merite deosebite,
− pensii pentru particulari ºi familiile lipsite temporari de întreþinãtori
pe durata efectuãrii de cãtre acesta a stagiului militar;
− pensii personale ºi pensii pentru oamenii de ºtiinþã;
− replasarea, pregãtirea specialã ºi recalificarea unor persoane
inapte;
− dotarea persoanelor inapte cu accesorii specifice
− sprijinirea persoanelor vârstnice din aºezãmintele de întreþinere
specialã (tip pensiune);
− ajutoare de stat pentru familiile numeroase sau cu un singur
pãrinte;
− ajutoare pentru copiii din familiile cu venituri mici (dacã pãrinþii
acestor copii sau membrii ai familiilor lor nu muncesc);
− ajutoare pentru bãtrâni ºi inapþi de muncã care nu primesc pensii
de la stat;
− sume acordate invalizilor din Marele rãzboi pentru apãrarea patriei
ºi familiilor lor, ca ºi familiilor celor cãzuþi în acest rãzboi;
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− bilete de sanatoriu gratuite pentru invalizi;
− alte cheltuieli ocazionate de existenþa organismelor de securitate
socialã ºi a activitãþilor lor
Securitatea socialã se desfãºoarã în cea mai mare parte circa 80%
sub formã de plãþi în bani ºi este finanþatã integral de la bugetul statului
c) Colectiviºtii
Una din formele organizatorice ale securitãþii sociale de stat este
securitatea socialã a colectiviºtilor. Membrii gospodãriilor colective, foºtii lor
membrii ºi familiile lor beneficiazã de pensii ºi alte avantaje. Anumite sume
sunt folosite spre a menþine funcþionarea securitãþii sociale, asiguratã de
consiliile pentru securitate socialã ale colectivelor ºi de organisme de stat
cu acest profil. Administratorul general al dosarelor din colective rãspunde
personal de cheltuirea resurselor pentru asigurãri sociale ºi a fondurilor de
securitate socialã.
d) Cheltuieli sociale în naturã
Cadru organizatoric în sfera cheltuielilor sociale în naturã se prezintã
dupã cum urmeazã:
Mijloacele organismelor naþionale de educaþie sunt distribuite:
− pentru funcþionarea creºelor grãdiniþelor de copii, a ºcolilor de
învãþãmânt general ºi,
− pentru a asigura pregãtirea personalului corespunzãtor în
aºezãmintele de învãþãmânt secundar de specialitate, profesional
ºi superior.
ªcolile generale constituie baza sistemului naþional de învãþãmânt.
Consiliile populare (rurale ºi urbane) de deputaþi aprobã estimãrile
resurselor speciale pentru ºcoli.
Grãdiniþele ºi creºele fac parte, de asemenea, din cadrul sistemului
naþional de învãþãmânt, exceptând pe cele care aparþin unor organizaþii ºi
întreprinderi mari.
Aºezãmintele de învãþãmânt secundar ºi superior fac parte din
sistemul Ministerului unional de învãþãmânt superior ºi secundar special,
sau al respectivilor ministere ºi departamente de la nivel de republicã
unionalã.
ªcolile profesionale funcþioneazã în cadrul Comitetelor republicane
pentru pregãtire profesionalã.
Tratamentul medical curativ ºi preventiv este organizat de forurile de
resort ale ministerelor unional ºi republicane ale sãnãtãþii. Acestea asigurã
totodatã ºi politica de cadre a respectivelor centre.

333
Estimarea cheltuielilor pentru educaþie fizicã ºi sport are la bazã
planurile comitetelor corespunzãtoare pentru educaþie fizicã ºi sport.
Cea mai mare parte a fondului de locuinþe de stat este patronatã de
consiliile populare locale, care le distribuie ºi le controleazã modul de
întreþinere. Totodatã, o importantã parte a fondului locativ aparþine
organizaþiilor sau întreprinderilor mari, ministerelor º.a.
II. Finanþarea cheltuielilor sociale
Mijloacele financiare destinate realizãrii programelor sociale sunt
concentrate în fondurile sociale de consum. Ele provin din surse atât
centralizate cât ºi descentralizate. Sursele centralizate sunt formate ºi
distribuite prin intermediul Bugetului de Stat unional. Sursele descentralizate
cuprind mijloace de la întreprinderi, gospodãrii colective, unitãþi agricole de
stat, organizaþii cooperatiste ºi obºteºti, consiliul unional central al
Sindicatelor etc.
Principala sursã a fondurilor sociale de consum este bugetul de stat,
care acoperã peste 80% din valoarea acestora. Sursele descentralizate
asigurã aproape 20%. La rândul lor, sursele descentralizate provin din
întreprinderi ºi organizaþii (circa 90%), gospodãrii colective (circa 8%),
organizaþii obºteºti (aproape 1,5%), întreprinderi ºi organizaþii interinstituþionale (circa 0,5%).
Diferitele categorii de pensii sunt finanþate din resurse ale asigurãrilor
sociale ºi ale securitãþii sociale.
Pensiile pentru limitã de vârstã, de invaliditate ºi de urmaº, pentru
incapacitate temporarã de muncã, alocaþiile de maternitate sau pentru
îngrijirea copilului, ca ºi alocaþiile de organizare a concediilor de odihnã ºi
tratament în sanatorii ale lucrãtorilor ºi copiilor acestora sunt plãtite prin
sistemul de asigurãri sociale.
Ajutoarele pentru copii din familiile cu un singur pãrinte, pentru
persoanele învârstã sau handicapate care nu primesc pensii de la stat,
pensiile pentru persoane ce asigurã îngrijire personalã ºi pentru familii
lipsite temporar de întreþinãtor pe durata efectuãrii de cãtre acesta a
serviciului militar obligatoriu, ajutoarele pentru copiii din familii cu venituri
mici, pensiile personale pentru oameni de ºtiinþã ºi pentru servicii de duratã
ºi cu merite deosebite sunt plãtite prin sistemul de securitate socialã.
Toate categoriile de pensii ºi alte avantaje ce revin colectiviºtilor sunt
plãtite din fondul centralizat de asigurãri ºi asigurare socialã al
colectiviºtilor.
Bursele sunt finanþate de la bugetul de stat ºi de cãtre ministerele
corespunzãtoare.
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Cheltuielile pentru învãþãmânt, ocrotirea sãnãtãþii ºi educaþie fizicã ºi
sport sunt asigurate, de asemenea, de la bugetul statului.
Cheltuielile de stat pentru servicii locative sunt acoperite parþial din
chiriile populaþiei, dar în principal se acoperã pe baza balanþei fixe
neproductive.
Plãþile dintr-un fond special al întreprinderilor constituie sursa de
finanþare pentru întreþinerea clãdirilor, anexelor lor, grãdiniþelor ºi parcurilor
încredinþate sindicatelor spre folosinþã gratuitã. Diagrama prezentatã în
anexa nr. 2 sintetizeazã sistemul de cheltuieli sociale ºi de finanþare a
acestuia).
III. Distribuirea ºi administrarea fondurilor sociale de consum
Plãþile în bani efectuate din fondurile sociale de consum sunt
distribuite între grupuri sociale de populaþie pe baza balanþei de venituri ºi
cheltuieli ale populaþiei. Distribuirea de bunuri ºi servicii se bazeazã pe
principiile alocãrii de cheltuieli de cãtre organizaþiile de învãþãmânt, ocrotire
a sãnãtãþii, educaþie fizicã ºi sport ºi securitate socialã.
Finanþarea sistemului de pensii este fãcutã de stat în mod centralizat.
Sindicatele þin evidenþa resurselor pentru asigurãri sociale ºi controleazã
utilizarea acestora. Ministerul de finanþe al URSS controleazã intrãrile ºi
ieºirile în ºi din bugetul de asigurãri sociale, luând în considerare o serie de
factori precum fondurile de salarizare, tarifele de asigurãri, cotele de pensii
etc.
Cheltuielile aferente existenþei ºi funcþionãrii organizaþiilor aparþinând
sferei neproductive sunt finanþate de la bugetul statului asemenea
organizaþii nu au venit propriu ºi sunt ca atare numite “organizaþii bugetare”;
aºezãminte preºcolare ºi de copii, ºcolile de toate tipurile, instituþii de
învãþãmânt secundar ºi superior, centrele ºi organizaþiile de ocrotire a
sãnãtãþii, ca ºi organizaþiile de asigurare socialã.
Sucursalele Bãncii de Stat a URSS efectueazã virãri de la buget cãtre
ministere, departamente, consilii populare locale, organisme obºteºti
întreprinderi ºi organizaþii. Resursele de la bugetul unional ºi de la bugetele
republicane sunt virate pe baza ºi în limitele creditelor bugetare deschise de
Ministerul de Finanþe al URSS ºi de ministerele de finanþe ale republicilor
unionale. Virarea resurselor de la bugetele republicane ºi locale se face prin
transfer dintr-un cont curent într-altul.
Organismele financiare, pe durata anului fiscal, controleazã conturile
prezentate de ministere, departamente, consilii populare întreprinderi ºi
organizaþii. Informarea asupra rezultatelor acestui control este înaintatã de
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organele financiare locale Ministerului de Finanþe, conturând o imagine de
ansamblu a situaþiei la un moment dat. Pe aceastã bazã poate fi prelucratã
informaþia necesarã ºi elaborat un corp corespunzãtor de propuneri
organelor centrale de decizie.
Prin raportarea la 2 mari indicatori macroeconomici, ansamblul
cheltuielilor sociale a atins în anul 1985 în URSS 16,9% din produsul intern
brut, faþã de 19% în Polonia ºi 29,1% în Austria, de exemplu, respectiv a
reprezentat din consumul total al populaþiei 28,8% în URSS, faþã de 30,8%
în Polonia ºi 43,1% în Austria.
În fine, prin comparaþie tot cu aceste þãri, structura cheltuielilor sociale
efectuate se distinge în URSS printr-o poziþionare mai bunã a celor în
naturã faþã de cele în formã bãneascã.
B. Politica socialã – între cerinþele momentului ºi posibilitãþile practice
aflatã în cel de-al 6-lea an de transformãri în viaþa economico-socialã sub
semnul concepþiei “perestroika” Uniunea Sovieticã creeazã tot mai
accentuat senzaþia cã problemele sale de tot felul se acumuleazã mai
repede decât ar putea fi rezolvate. Nu altfel stau lucrurile ºi cu problemele
sociale: gradul de cuprindere ºi proporþia de rezolvare a lor la ora actualã
reflectã mai degrabã caracterul limitat al resurselor ºi posibilitãþilor concrete,
decât lacune de cunoaºtere sau insuficiente sensibilitate faþã de semnalele
mediului social.
Nu lipsesc câtuºi de puþin confruntãrile de pãreri, dezbaterile de idei
abordãrile teoretice mai mult sau mai puþin cristalizate – datã fiind ºi relativa
noutate a temelor de reflecþie în paginile publicaþiilor de masã sau de
specialitate ori pe lungimile de undã ale programelor radio ºi TV. Iar aceste
puncte de vedere, alãturate concepþiilor expuse de organizaþii profesionale,
obºteºti sau politice-de acum din ce în ce mai diverse, fac ca problematica
socialã sã înceteze de a mai fi apanajul guvernanþilor de la nivel central
(unional) sau local (republican). Faþã însã de jocul nelimitat al posibilitãþilor
cu care opereazã autorii construcþiilor teoretice, factorii de decizie sunt
constrânºi de multiple restricþii sã fixeze prioritãþi, sã, rezolve urgenþe, sã-ºi
mãsoare mijloacele ºi sã recurgã uneori la amânãri “delegãri” de atribuþii.
De unde perceperea politicii sociale ca fatalmente incompletã, insuficientã ºi
depãºitã de realitãþi, mai ales când, pe lângã setul de probleme “clasice”
care-i revin în mod tradiþional, se confruntã cu probleme absolut noi pentru
societate sau care, existente în stare latentã, au rãbufnit în noile condiþii.
Tocmai pentru cã în cele ce urmeazã vom insista mai mult asupra
aspectelor noi, specifice perioadei de tranziþie spre ceea ce în URSS se

336
numeºte “economie de piaþã reglatã”, sau a valenþelor noi dobândite de
unele domenii clasice ale sferei sociale, apare utilã o succintã caracterizare
a modului de rezolvare a problematicii “tradiþionale”.
Referitor la cadrul organizatoric necesar, guvernul dispune de
organisme specializate, de legi ºi normative sociale, elaboreazã programe
ºi alocã fondurile necesare, care, astfel, devin cheltuieli sociale. Destinaþiile
cheltuielilor considerate sociale reconstituie în parte, sfera politicii sociale a
guvernului, iar structura acestora oferã o idee asupra ordinei de importanþã
a domeniilor, privitã strict prin prisma criteriului financiar. La nivelul anului
1985, anul de start al noii politici sovietice, 48,1% erau cheltuieli în bani –
care ajung în formã bãneascã direct la beneficiar, 44,7% erau cheltuieli
sociale în naturã – concretizate într-un avantaj în formã naturalã pentru
beneficiari, iar 7,2% reprezentau subvenþiile statului pentru locuinþe, tratate
ºi pe plan internaþional în mod distinct. În prima categorie sunt cuprinse pe
de o parte, toate categoriile de pensii (de muncã, de invaliditate, de
accident, de urmaº, pentru victime de rãzboi º.a.) finanþate prin sistemul
asigurãrilor sociale, pe de altã parte – toate alocaþiile de la fondurile de
securitate sociale (familialã, de maternitate ºi îngrijirea copilului, de boalã ºi
altele), ca ºi bursele celor cuprinºi în sistemul naþional de învãþãmânt
finanþate de ministerele de resort ºi de la buget (ponderile lor erau respectiv,
de 34,9%, 11,2%, 2% în raport cu totalul general). În cea de-a doua
categorie destinaþiile sunt reprezentate de educaþie ºi învãþãmânt (28,5%),
ocrotirea sãnãtãþii, educaþie fizicã ºi asistenþã socialã (16,2%) – ultima
vizând persoane defavorizate ce nu beneficiazã de pensii de stat. Este de
reþinut cã membrii gospodãriilor agricole colective îºi au propriul fond
unional centralizat de asigurãri sociale ºi securitate socialã (la care
contribuie cu o cotã ºi bugetul de stat), în timp ce întreprinderile ºi
organizaþiile publice cotizeazã la fondul de asigurãri sociale, alãturi, de
asemenea, de contribuþia bugetului de stat; acesta reprezintã, de altfel,
sursã exclusivã pentru toate celelalte destinaþii, caracterizate, din acest
motiv, ca “bugetare”.
Mijloacele financiare destinate realizãrii programelor sociale sunt
concentrate în fondurile sociale de consum, cu un puternic caracter
centralizat prin modul de constituire (80% provine de la bugetul de stat
unional) ºi de redistribuire. În anul menþionat (1985), ansamblul cheltuielilor
sociale a reprezentat 16,9% din produsul intern brut al URSS, constituind
28,8% din consumul total al populaþiei. Referiri mai recente la cheltuieli
sociale includ aici ºi subvenþiile din partea statului pentru populaþie la
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mãrfurile alimentare ºi investiþiile capitale în obiective social-culturale; printro astfel de raportare, cincinalul al 12-lea se detaºeazã de celelalte prin
ponderea apreciabilã (70%) în totalul bugetului ce a revenit cheltuielilor din
sfera socialã, ceea ce nu înseamnã ºi cã volumul absolut al acestora a fost
suficient în raport cu cerinþele existente.
Chiar dacã diferitele categorii de persoane ce intrã sub incidenþa
sistemului de securitate socialã, în sens larg, îºi au în prezent modalitãþi
specific reglementate pentru a beneficia de mijloace de subzistenþã,
practica a demonstrat cã oricare din ele – pensionari, femei, copii etc., ca ºi
persoane încadrate în muncã – pot apare ºi în ipostaza de sãraci, dacã
nivelul lor de venituri totale este inferior unui eventual nivel minim de trai.
În URSS nu existã încã o limitã de sãrãcie oficial stabilitã ºi, deci, o
practicã ferm statornicitã în materie. Problema este în studiu iar cãile de
rezolvare constituie încã un aspect de opþiune, dupã o atentã analizã a
mijloacelor bãneºti pe care le implicã.
Neoficial, în ultimii 20 de ani s-au fãcut referiri la valori de ordinul a
40-50 de ruble venit lunar pe o persoanã ca prag al sãrãciei, mai recent la
75-80 ruble, iar calcule la zi, bazate pe tehnica “coºului” minim de consum
au condus la variante de 85, 92, 97 sau 99 ruble (dupã cum s-au luat sau
nu în considerare preþurile superioare specifice pieþei þãrãneºti, consumul
de alcool ºi tutun, exprimarea în preþuri comparabile sau curente).
Corespunzãtor diferitelor praguri acceptate, numãrul sãracilor s-ar ridica la
36,40,43,…pânã la 80 milioane de persoane, adicã 27% din populaþia
Uniunii – numai satisfacerea necesitãþilor lor vitale reclamând un volum
uriaº de fonduri, de care statul nu dispune (mai mult, în ultimii 15-20 de ani
ajutoarele de stat pentru sãraci s-au redus cu 20%, invocându-se un barem
învechit ºi demult depãºit). Practic, în prezent doar 10% din venitul lor total
se acoperã prin sumele percepute din fondurile sociale de consum, iar
“grosul” sãracilor îl reprezintã familiile numeroase, familiile tinere, cele
descompletate ºi pensionarii.
O posibilã schiþã de mecanism de asigurare a nivelului de venituri
pânã la concurenþa celui minim vital (susþinutã de Centrul Unional pentru
Statistica Cererii de Consum) are în vedere cu prioritate grupurile sociale
cele mai lipsite de apãrare sub aspect material.
a) La baza mecanismului ar trebui sã stea nivelul retribuþiei minime
corespunzãtoare bugetului normativ de dotare minimã a lucrãtorului
adult (130 ruble) – cãci omul apt de muncã trebuie sã se îngrijeascã
în primul rând de sine. Pentru lucrãtorii întreprinderilor cu
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autogestiune nivelul garantat de stat trebuie asigurat chiar din
mijloacele întreprinderii. Pentru cei ocupaþi în sfera neproductivã – pe
seama mijloacelor din bugetul de stat unional, republican sau local.
b) Cât priveºte pensionarii, în conformitate cu proiectul de lege privind
pensiile, nivelul pensiei minime trebuie sã se situeze la nivelul
retribuþiei minime.
c) Mãrimea alocaþiei pentru copii ar trebui determinatã pornind de la
coeficientul de diferenþiere a cheltuielilor pe grupe de vârstã, respectiv
de 0,3 pentru copiii între 7-16 ani. Sursa alocaþiilor (suplimentare) ar fi
bugetele republicilor unionale.
d) Femeilor aflate în concediu de naºtere, în conformitate cu legislaþia în
vigoare, li se va menþine retribuþia medie. Femeilor aflate în concediu
de îngrijire a copiilor pânã ce aceºtia împlinesc un an ºi jumãtate li se
va plãti un ajutor la nivelul venitului minim, revãzut succesiv în funcþie
de variaþia indicelui costului vieþii. Surse de finanþare în aceste cazuri
vor fi bugetul asigurãrilor sociale ºi bugetul de stat.
Normativul menþionat pentru bugetul minim de dotare materialã are
caracter minimal pentru nivelul unional, republicile unionale având
latitudinea de a-ºi determina propriile proporþii ºi termene de aplicare ale
acestuia (ºi de a-l revedea, odatã cu indicii de creºtere a preþurilor, cel puþin
o datã pe an).
Referirea la politica socialã a unei þãri la un moment dat trebuie sã
aibã în vedere atât ceea ce se aplicã deja, cât ºi ceea ce se pregãteºte,
adicã atât realizarea, cât ºi elaborarea concomitentã a noilor orientãri care,
în unele cazuri – cum este ºi acela al Uniunii Sovietice – în prezent, poate fi
chiar mai instructivã pentru observatorul neutru.
Fãrã a intra aici în detaliile proiectului de program guvernamental
supus în mai a.c. dezbaterii Sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S., este de
reþinut cu privire la conþinutul celor 3 etape prevãzute (1990, 1991-1992) ºi
1993-1995), faptul cã, între altele, în etapa 1990 se încheie munca la actele
normative – cadru pentru tranziþie ºi se rezolvã toate problemele
metodologice ºi organizatorice legate de introducerea sistemului de
protecþie socialã a populaþiei; introducerea sistemului de protecþie socialã,
odatã cu cel de impunere ºi cu reforma preþurilor sunt prevãzute în etapa
1991-1992.
Existã deci programe speciale în curs de pregãtire, legi în stadiu de
proiect – documente nedefinitivate ºi deci, nepublicate, referitor la care orice
anticipare din partea factorilor de rãspundere implicaþi este util de prezentat.
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Comitetul de Stat al Planificãrii din U.R.S.S. lucreazã la 400 de
normative sociale, împãrþite în 10 grupe, continuând de fapt încercãri mai
vechi, datând încã din 1976, de a crea un sistem de normative sociale; ele
sunt concepute ca orientãri pentru dezvoltarea producþiei, întrucât mãsurile
de consum trebuie sã fie individuale. Totuºi, se apreciazã cã în cadrul lor va
trebui sã se dea prioritate absolutã satisfacerii nevoilor alimentare ale
populaþiei pe bazã de normative, chiar pânã în 1995, nerezolvarea
problemei alimentare fiind de naturã sã contracteze orice alt program social.
Sunt în stadiu de proiect 18 programe sociale, unele de fapt
aplicându-se deja: programul complex de producþie de bunuri ºi servicii,
programul în domeniul ocrotirii sãnãtãþii. Resursele necesitate de ele sunt
însã într-atât de mari, încât riscã sã se întindã pe 15-20 de ani, în pofida
caracterului presant al problemelor: numai 6 din aceste programe necesitã
700 miliarde ruble, or pentru înfãptuirea tuturor mãsurilor centralizate de
creºtere a nivelului de trai alocaþiile anuale din partea guvernului sunt
prevãzute la numai 57 miliarde ruble. Criza de fonduri face parþial
inoperante preocupãrile numeroaselor organisme centrale specializate în
probleme sociale: în Sovietul Suprem al URSS. Comisia pe probleme de
muncã, preþuri ºi politicã socialã; în Consiliul de Miniºtri al URSS – Biroul
pentru dezvoltare socialã; în Comitetul de Stat pentru Statisticã al URSS Direcþia pentru problemele femeilor, Direcþia pentru problemele tineretului,
Direcþia pentru probleme de emigrare ºi mobilitate internã a populaþiei;
Direcþia Generalã pentru Asigurãri Sociale – în Comitetul de Stat pentru
Probleme de Muncã al URSS º.a.m.d.
Se aºteaptã ca tendinþele de descentralizare ºi creºtere a autonomiei
organelor republicane ºi locale de orice facturã, ca ºi a celor
departamentale, sã ducã ºi la procurarea surplusului de resurse necesare
sferei sociale. Un exemplu l-a oferit modul de acoperire prin forþe proprii a
unei jumãtãþi din sporul de burse ale studenþilor: Comitetul de Stat pentru
Învãþãmânt a procedat la reducerea duratei unor studii, la redimensionarea
exactã a necesarului de specialiºti de un profil sau altul, la atragerea în
relaþii de autogospodãrire a întreprinderilor ce aveau nevoie de aceºti
specialiºti. Alt exemplu porneºte de la faptul, de acum cunoscut, cã
republicile unionale au programe proprii de dezvoltare, care pot fi mai mult
sau mai puþin divergente în raport cu cel unional (cel mai des evocat este
“programul celor 500 de zile” ºi cã, în acest cadru, au primit largi atribuþii de
autonomie ºi oraºele (inclusiv, deci, în stabilirea propriilor prioritãþi de ordin
social). Astfel, pentru planul orãºenesc al Moscovei, prima urgenþã o
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reprezintã locuinþele, sistându-se complet construirea de unitãþi industriale
noi, nelegate direct de problemele urbane; ºi aceasta chiar dacã unitãþi
similare au fost închise din considerente ecologice (întrucât nu se are în
vedere nici calea mutãrii lor ca atare în provincie); tot aici, în succesiunea
sporirilor de retribuþii s-a început cu personalul din aºezãmintele de copii, va
urma cel din instituþiile de culturã, pe urmã celelalte.
La nivelul anumitor zone, mari programe ecologice ºi economicosociale de importanþã unionalã, gen “Cernobîl” sau “Aral” ar necesita, dacã
s-ar baza exclusiv pe finanþare de la centru, un sfert din totalul investiþiilor
capitale de stat. De unde ideea de a încerca, din 1991, constituirea unor
fonduri republicane (ºi unionale) de investiþii extrabugetare, spre care sã fie
dirijate 20% din cotele de amortizãri ale întreprinderilor. ªi exemplificãrile
pot continua.
Din structurarea unora din organismele specializate menþionate mai
înainte s-a putut reþine ºi faptul cã nu se mai acþioneazã pe ansamblul
populaþiei, ci pe straturi ºi grupuri distincte de persoane, în cazul cãrora
ordinea de prioritate a problemelor este ºi ea specificã. De pildã, pentru
pensionari, invalizi ºi membri ai familiilor fãrã întreþinãtor (totalizând
împreunã 13 milioane persoane) pe prin plan se pune asigurarea taloanelor
ºi cartelelor alimentare, fãrã de care se apreciazã cã practic ei nu vor putea
supravieþui.
Pentru handicapaþi (6 milioane sunt numai invalizi) cel mai important –
ºi mai greu deocamdatã de realizat – este sã li se dea de lucru, pentru a le
oferi ºansa unui venit suplimentar: doar câteva zeci de asociaþii sunt în
URSS ce se intereseazã de aceste persoane (faþã de 26 de mii în SUA,
unde s-a demonstrat deja cã munca invalizilor e dintre cele mai rentabile).
Pentru tineret, faþã de care protecþia socialã e apreciatã ca foarte
scãzutã în societatea sovieticã, prima ºi cea mai mare sursã de frustrare
este dificultatea obþinerii locuinþelor.
Potrivit opiniilor altor specialiºti, ar fi de preferat sã se lucreze nu pe
programe (corespunzãtoare unor categorii de populaþie), ci pe probleme ce
apar în prim plan într-o zonã sau alta ºi faþã de care criteriile
socioprofesionale nu ar fi operante (de fapt, “pluralismul” ºi pe planul
posibilitãþilor de abordare a sferei sociale este chiar favorizat de procesul
demontãrii structurilor centralist – birocratice). Astfel, faptul cã în trei din
cele patru republici unionale din Asia Centralã mortalitatea infantilã este
deosebit de ridicatã, este de naturã sã facã din mãsurile de atenuare a
acesteia obiectivul numãrul unu în acele teritorii.
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Alt exemplu: în rândul mãsurilor ce vizeazã invalizii se pregãteºte cu
prioritate un program special referitor la cei întorºi din Afganistan.
În aceeaºi ordine de idei, în multe din oraºele sovietice mari apar în
prim-plan aspectele de patologie socialã, probleme de datã relativ recentã
(sau cu manifestare anterioarã la proporþii nesemnificative): consum de
droguri, prostituþie manufacturã ºi trafic de arme de foc ºi muniþii fiecare
fenomen tinzând a-ºi constitui structuri de tip mafiot, trecând peste graniþe
de sex, vârstã, ocupaþie, nivel de venituri sau de studii etc. Asemenea
fenomene lãrgesc în mod nefiresc ºi nedorit sfera problemelor sociale, ele
adãugându-se altora (cu care se întrepãtrund), de aceeaºi facturã, dar cu
antecedente mai vechi: alcoolism, excese tabagice, delincvenþã; acestea
din urmã au format deja obiectul unor programe anterioare de politicã
socialã, de mai mare rezonanþã fiind campania antialcoolicã din ultimii ani,
ale cãrei efecte sunt încã îndeajuns de controversate iar perspectivele
insuficient de clare. Asociaþia cooperatistã antialcoolicã “Trezia” (“Trezvost”)
desfãºoarã o susþinutã activitate de deconsiliere a utilizatorilor ºi de incitare
la mãsurile cuvenite din partea celor care dispun de fonduri posibil a fi
investite într-o atare campanie. Argumente pentru primii-cheltuiala inutilã ºi
excesivã pentru alcool ºi tutun, totalizând 1.200 ruble anual în medie la o
familie de 4 persoane; pentru ceilalþi – marele beneficiu net de pe urma
sumelor investite în combaterea acestor consumuri, pentru firmele ce aplicã
programele în cauzã (10 lire la o lirã cheltuitã – potrivit experienþei engleze
în combaterea fumatului; 100 de dolari la un dolar cheltuit – potrivit
experienþei americane în combaterea alcoolismului). Calea prohibiþiei a
mutat centrul de greutate al campaniei de la mãsurile curative la cele
profilactice.
Manifestarea diferitelor asociaþii libere obºteºti ºi profesionale, fãrã
legãturã cu puterea publicã este un fenomen nou în câmpul social. O
platformã coerentã a difuzat, de pildã, Confederaþia anarhosindicaliºtilor, ce
depãºeºte o sferã de cuprindere problemele generate de desfãºurarea
raporturilor de muncã.
Concomitent, mari organizaþii ºi întreprinderi (inclusiv de stat) dispun,
prin eforturi proprii, de grãdiniþe sau creºe, se implicã în constituirea ºi
gospodãrirea unui fond propriu de locuinþe º.a.m.d.
Statul va pãstra însã ºi în cadrul viitorului model economic atribute
majore de politicã socialã, elaborarea politicii de protecþie socialã a
populaþiei fiind expres menþionatã în Raportul din mai al guvernului sovietic
cu privire la situaþia economicã a þãrii ºi concepþia de trecere la economia
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de piaþã reglatã (un capitol special ºi detaliat este consacrat protecþiei
sociale ºi se referã exclusiv la compensarea bãneascã ºi indexarea
veniturilor în condiþiile liberalizãrii treptate a preþurilor). Abstracþie fãcând de
contrapunerea câtorva programe alternative, generatoare de vii polemici,
conþinutul unui document de aceastã facturã reflectã opþiunile oficiale
asupra marilor probleme cu impact direct sau imediat asupra domeniului
social.
Astfel, politica de investiþii va înregistra o restructurare profundã în
favoarea sferei sociale; din fondurile centralizate Sovietul Suprem al
U.R.S.S. a aprobat pentru 1990 cheltuieli aferente mãsurilor sociale de 13,4
miliarde ruble, necesitãþile pentru urmãtorii 5 ani sunt însã estimate la 117
miliarde. În politica din domeniu forþei de muncã guvernul insistã asupra
garantãrii constituþionale ferme a dreptului de muncã, fiind însã relativ
descoperit în privinþa concepþiei de constituire a ajutoarelor de ºomaj. Sunt
însã exprimate ca deziderate orientãri necesare în constituirea unei
autentice pieþe a muncii: încurajarea iniþiativei ºi a spiritului întreprinzãtor;
creºterea libertãþii de opþiune asupra locului de muncã inclusiv printr-o piaþã
a locuinþelor, de naturã a susþine “tehnic” mobilitatea lucrãtorilor (mai ales
aceasta pare însã a rãmâne încã în stadiul teoretic). A intrat în vigoare
Legea conflictelor de muncã.
În cadrul complexului agro-industrial va fi stimulat pluralismul formelor
de proprietate ºi de gospodãrire (prin preþuri avantajoase de achiziþie ºi
scutiri de datorii contractate prin împrumuturi în cazurile unde se recurge la
forme organizatorice de perspectivã) – cu efect imediat asupra veniturilor ºi
a puterii de cumpãrare.
Din domeniul politicii de preþuri este de reþinut în acest cadru, poziþia
de a nu abandona controlul prin stat asupra acestora ºi recurgerea la o
liberalizare treptatã care, dupã pãrerea vicepreºedintelui Comitetului de Stat
pentru Preþuri al U.R.S.S., va putea deveni totalã abia dupã 15-20 de ani;
argumentul pare convingãtor: la un foarte mare numãr de bunuri producþia
lucreazã cu pierderi ºi eventuale suspendare a subvenþiilor de stat este de
neconceput, datã fiind penuria deja cronicã a pieþei.
Paralel cu aºteptarea creºtere a producþiei industriale orientatã mai
accentuat spre grupa B = bunuri de consum (total defavorizatã pânã acum:
5 milioane de lucrãtori, slab calificaþi ºi dotaþi tehnologic – faþã de 80
milioane de lucrãtori, cu calificare ºi înzestrare tehnicã preferenþialã în
grupele A = mijloace de producþie ºi “V” = “voennoe”: producþie militarã), se
conteazã pe un aport suplimentar pe piaþa de consum prin conversia la
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producþie civilã a unei pãrþi din sectorul militar. Echilibrul pieþei de consum
(nu doar de bunuri alimentare) – aflatã în prezent într-un grav deficit –
urmeazã a fi atins în 1992, din 1993 acumulându-se condiþii pentru creºtere
economicã ºi ridicarea bunãstãrii lucrãtorilor.
Programul – sintetizat în cele de mai sus – încearcã, aºadar, sã
depãºeascã forma “mutãrilor obligatorii”, impuse de o conjuncturã
nefavorabilã (ºi persistentã), spre anticiparea ºi preîntâmpinarea efectelor
negative (inclusiv în plan social) inerente înseºi tranziþiei. ªi, fãrã îndoialã,
soluþiile preconizate stau sub semnul posibilei validãri sau infirmãri de cãtre
practicã, ce va impune necesarele corecþii ºi adaptãri.
2.1.3. UNGARIA
În decursul “valurilor” succesive de reformã economicã din Ungaria
(1956-1957, 1957-1964, 1968-1971, 1972-1978, 1979-1985, 1990 ºi – în
proiect – urmãtorii 3 ani) latura socialã a politicii de stat a fost prezentã
îndeosebi printr-un plus de orientare spre consum, comparativ cu aproape
toate celelalte þãri est-europene ale ex-sistemului socialist. Cercuri
occidentale apreciau fenomenul ca pe o “mutare obligatorie de calmare a
spiritelor dupã miºcarea antisovieticã din 1956, numindu-l – nu fãrã o dozã
de maliþie – “gulaº-comunism”.
Potrivit unor aprecieri autohtone privind împletirea economico-socialã
chiar în stadii mai recente ale reformei, au prelevat obiective imediate ca:
ocuparea deplinã a forþei de muncã ºi utilizarea cu orice preþ a fondurilor de
producþie, aplanarea conflictelor social-politice, în defavoarea unor
imperative economice cu bãtaie lungã, precum asigurarea competitivitãþii pe
piaþa mondialã ºi, implicit, a lichiditãþii valutare strict necesare pãtrunderii ºi
menþinerii pe aceastã piaþã.
Pe de o parte, deci, fãrã a fi ocolit de numeroasele neajunsuri ale
vechiului sistem, individul a cãpãtat o înclinaþie mai accentuatã spre
consum ºi apoi o deprindere de a cãuta, în parte singur, mijloacele de a ºi-l
satisface. Adicã de a deveni el însuºi, atunci când contextul ia permis,
agent economic pe cont propriu, apt de a obþine un venit individual spre a-ºi
suplimenta un venit individual, spre a-ºi suplimenta consumul individual.
La nivelul anului 1989, structuratã dupã implicarea în activitatea
economicã, populaþia Ungariei se prezenta astfel:

344
Tabelul nr. 1
Structura populaþiei dupã modul de implicare în activitatea economicã
- Întreþinãtori activi
- Întreþinãtori inactivi:
- pensionari, rentieri
- persoane beneficiare de alocaþie pentru îngrijirea copilului
- Dependenþi:
- copii între 0-5 ani
- elevi, studenþi
- alte persoane dependente
TOTAL

- mii persoane 4.822,7
2.623,8
2.382,8
241,0
3.142,1
746,3
1.797,4
598,4
10.588,6

Pe de altã parte, statul a recurs la distribuirea fondului social de
consum, mecanism comun de altfel þãrilor ca URSS, Polonia, Iugoslavia,
Cehoslovacia, România, Bulgaria ºi fostei R.D. Germane.
La nivelul anilor 1987-1989 veniturile din muncã ºi cele sociale aveau
urmãtoarea contribuþie la venitul total al populaþiei:
Tabelul nr. 2
Categorii de venituri ale populaþiei în perioada 1987-1989

Venit din muncã
Venit social din care:
- în bani
- în naturã
TOTAL:

1987
532.568
275.508
162.771
112.737
806.962

- milioane forinþi, preþuri curente 1988
1989
571.618
652.543
338.505
434.460
205.952
256.110
132.553
178.350
920.712
1.121.940

Tot ca o trãsãturã comunã þãrilor amintite este faptul cã anvergura ºi
gradul de cuprindere al fondului social de consum se leagã strâns de nivelul
în general scãzut al retribuþiilor practicate.
La nivelul anului 1988 fondul social de consum avea urmãtoarea
structurã:
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Tabelul nr. 3
Structura fondului social de consum
- în procente Dupã destinaþii:
- educaþie
21,0
- culturã ºi artã
3,2
- ocrotirea sãnãtãþii, asigurãri sociale, educaþie fizicã, sport, turism
68,6
- altele
7,2
Dupã sursa de finanþare:
- de la bugetul de stat
38,8
- de la instituþii ºi asigurãri
49,0
- de la întreprinderi, instituþii ºi organizaþii
12,2

În linii mari, structura pe destinaþii a fondului social de consum, aºa
cum se prezintã în anii anteriori în Europa de Est, se regãseºte, de fapt, în
“cheltuielile sociale” din þãrile occidentale. (În anexa nr.3 sunt prezentate în
detaliu date privind sãnãtatea publicã, alcoolicii înregistraþi în dispensare,
pensiile, alocaþiile de familie, protecþia copiilor ºi tineretului, asistenþa
socialã pentru bãtrâni, alocaþiile sociale).
În aceeaºi ordine de idei, este de reþinut în legãturã cu cheltuielile de
la bugetul de stat (care nu coincid în totalitate cu fondul social de consum),
împletirea specificã a destinaþiilor vizând protecþia economicã ºi cea socialã:
sprijinirea organizaþiilor economice (143,8 miliarde forinþi în 1988),
subvenþionarea preþurilor de consum (44,5 miliarde), cheltuieli de securitate
socialã (216,6 miliarde) etc.
Faptul cã în decursul reformelor anterioare a evitat a se atinge
fundamentele sistemului, a menþinut între social ºi economic o legãturã
nesãnãtoasã. Proprietate publicã ºi economia centralizatã, salariile mici ºi
protecþia socialã pe scarã largã - promisã dar niciodatã pe deplin realizatã –
au coexistat în cadrul unui sistem greºit. Salariile relativ scãzute ar fi dus la
ºomaj ºi la situaþii în care o familie nu mai putea trãi din venitul unuia singur
dintre membrii sãi. Era, deci, necesar sã se creeze o reþea socialã cu
cuprindere de masã (leagãne, creºe) ce implica cheltuieli de stat, ca ºi un
numãr mare (ºi adesea excesiv) de locuri de muncã. Aceleaºi salarii mici
justificau menþinerea unor preþuri ºi tarife reduse pentru combustibil ºi
produse adesea indispensabile traiului – preþuri ce nu reflectau costul real al
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vieþii; bazate fiind pe o politicã de subvenþii de stat, asemenea preþuri au
constituit pentru indivizi ºi întreprinderi o capcanã soldatã cu consumul
iraþional la unele bunuri ºi prestãri, deteriorarea fondului de locuinþe º.a.m.d.
Efectele raporturilor distorsionate de preþuri s-au acumulat pe mãsura
deschiderii economiei Ungare, încât într-o anumitã etapã, de pildã, se
apreciazã cã un strãin trãia în Ungaria la preþuri nerealiste de mici ºi obþinea
pentru întreprinderea sa manoperã în aceleaºi condiþii nesperat de
avantajoase. Finanþarea anumitelor subvenþii ºi a proiectelor de stat
supradimensionate era foarte costisitoare în toate sferele economiei,
generând ºi un nivel ridicat de impozite – povarã în plus pentru cei eventual
dispuºi a întreprinde ceva spre a obþine realizãri superioare.
O atare situaþie de blocaj a generat, relativ mai recent ºi ºomaj efectiv
în rândul forþei de muncã obligând la reglementarea acordãrii ajutorului de
ºomaj. Datele la nivelul anului 1989 erau urmãtoarele:
Tabelul nr. 4
Numãr de persoane în cãutarea unui loc de muncã în trimestrul IV.1989
Lucrãtori manuali calificaþi
Lucrãtori semicalificaþi
Lucrãtori necalificaþi
TOTAL lucrãtori manuali (muncitori)
Persoane cu profesii intelectuale
TOTAL GENERAL:

Bãrbaþi
5.395
2.623
6.262
14.280
2.398
16.678

Femei
1.898
2.632
4.021
8.551
3.255
11.806

Total
7.293
5.255
10.283
22.831
5.653
28.484

Tabelul nr. 5
Numãr de persoane beneficiare de ajutor de ºomaj în 1989
Lucrãtori manuali calificaþi
Lucrãtori semicalificaþi
Lucrãtori necalificaþi
TOTAL lucrãtori manuali (muncitori)
Persoane cu profesii intelectuale
TOTAL GENERAL:

Bãrbaþi
1.773
1.276
2.530
5.579
1.677
7.256

Femei
633
1.163
1.491
3.287
1.521
4.808

Total
2.406
2.439
4.021
8.866
3.198
12.064
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Privind în ansamblul sãu consumul pe un locuitor, practica actualã din
Ungaria opereazã cu doi indicatori distincþi de venit minim: un nivel minim
de subzistenþã ºi un nivel social minim.
Nivelul minim de subzistenþã este un venit în sumã mai micã decât
minimul social, care face posibilã satisfacerea în continuitate a necesitãþilor
celor mai modeste, apreciate în mod convenþional drept esenþiale pentru
existenþã.
Minimul social (sau minimul necesitãþilor socialmente justificate) este
considerat ca fiind suma de venit care – presupunând existenþa unei
locuinþe independente – creeazã condiþii de a satisface (printr-o gospodãrire
raþionalã), pe lângã necesitãþile vitale în general considerate ca esenþiale,
consumul – într-o gamã ºi la un nivel modeste, dar socialmente încã
acceptabile – de bunuri ºi servicii existente ºi fãcând obiectul unor cerinþe
cu caracter de masã, la nivelul dat de dezvoltarea economicã, socialã ºi
culturalã. Valorile utilizate în ambele cazuri sunt calculate ca medie lunarã
pe o persoanã ºi diferenþiate dupã tipul localitãþii de domiciliu (urban-rural),
statutul marital ºi numãrul de copii, respectiv situaþia în raport cu practicarea
sau nu) a unei activitãþi a eventualului întreþinãtor. Pentru fiecare tip de
gospodãrie astfel constituit, minimul social depãºeºte cu circa 20% nivelul
minim de subzistenþã, iar valoarea aferentã mediului rural se situeazã la
circa 80-85% din aceea pentru mediul urban.
Concret, la nivelul anului 1989 media generalã pentru minimul de
subzistenþã era de 3890 forinþi, iar pentru minimul social de 4650 forinþi. În
cazul gospodãriilor cu întreþinãtor activ, perechea de valori de 3940 ºi 4730
forinþi rezulta ca medie ponderatã a unor niveluri variind între 3310,
respectiv 4020 pentru cazul “cuplu cãsãtorit cu 2 copii din mediul rural” ºi
5080, respectiv 5490 forinþi – pentru cazul “cuplu cãsãtorit fãrã copii din
mediul urban”. În cazul gospodãriilor de persoane inactive, perechea de
valori de 3640 ºi 4360 forinþi rezulta din niveluri ce mergeau de la 3210 ºi
3930 forinþi – pentru cuplu de soþi din mediul rural, pânã la 4330 ºi 4390
forinþi - pentru persoane singure din mediu urban.
Pe filiera evoluþiei nivelului de trai, interesul manifestat a fost nu atât
faþã de reflectarea în statistica oficialã a consumului efectiv cât faþã de
posibilitatea de opþiune individualã în sfera consumului, ca un aspect mai de
fineþe ºi, într-un fel, mai potrivit a fi alãturat conceptului de “calitate a vieþii”.
Este evident cã libertatea consumatorului de bunuri ºi servicii într-o
economie a deficitului generalizat, aºa cum s-a dovedit a fi ºi în Ungaria
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economia socialistã clasicã. Analiºtii fenomenului considerã cã deficitul
cronic e un efect inevitabil al sistemului birocratic de conducere, din care
lipseºte adicã în totalitate reglarea prin piaþã. În plus, deficitul îi este chiar
necesar economiei de comandã: ca punct de pornire (planificarea strictã,
controlul ºi repartizarea prin forþã a deficitului), ca stimul (a produce mai
mult, cumpãrãtorul având nevoie acutã de aceasta) dar ºi ca mijloc de a
camufla incapacitatea de a se restructura (toatã producþia se foloseºte, cu
toatã calitatea slabã, livrarea neoperativã ºi inadecvarea la nevoi).
Dupã seria de reforme de pânã în 1985, se aprecia cã Ungaria
depãºise sistemul clasic al economiei deficitului; o realizare majorã a
reformei era faptul cã libertatea de alegere în sfera consumului, ºi nu numai
aici, crescuse brusc, iar neajunsul ei principal – faptul cã respectiva creºtere
nu era încã suficientã. Deficitul persista în diferite sectoare:
− în asistenþa medicalã – dintre serviciile prestate exclusiv de
organizaþii de stat, gratuit sau contra unei plãþi nominale (= sub un
prag critic de elasticitate);
− în serviciile telefonice – dintre serviciile de stat la preþuri efective;
− în cadrul fondului urban al locuinþei sau al autoturismelor - dintre
serviciile prestate/sau mãrfurile oferite nu numai “de stat”;
− la bunurile de consum din import, câtã vreme partea covârºitoare a
acestuia revenea statului;
− la unele mãrfuri ºi servicii autohtone oferite simultan de sectoare
sociale diferite (de stat, cooperatist, particular formal sau informal)
dar în condiþii de concurenþã imperfectã – ºi îndeosebi la nivel
microsortimental;
− în unele puncte ale consumului productiv – urmare unor carenþe în
livrãri sau servicii productive.
Restrângerea sferei de manifestare a deficitului ºi ca atare, creºterea
posibilitãþilor de opþiune echivaleazã cu creºterea gradului de libertate al
individului ºi în calitatea de consumator ºi în aceea de agent economic. În
prima ipostazã, mutaþia cea mai durabilã pe parcursul paºilor efectuaþi spre
economia de piaþã a fost aceea de la “socializare” la autoasigurare în cadrul
familiei ºi al gospodãriei casnice: producþia în gospodãriile auxiliare
individuale, locuinþa proprietate personalã ºi mijloacele proprii de transport
sunt doar câteva exemple. În cealaltã ipostazã, de agent economic, plusul
de libertate de acþiune conferit individului de reforma ungarã þine de
progresele înregistrate pe planul fiecãreia din componentele economiei de
piaþã (piaþa muncii, piaþa capitalului etc.).
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Marea masã a populaþiei se prezintã obiectiv în ambele ipostaze ºi,
de fapt, corelarea acestora este o necesitate iar mãsurile la nivel
macroeconomic, respectiv macrosocial se condiþioneazã reciproc, fiind de
preferat a se recurge la pachete unitare de mãsuri. Analiºti mai severi ai
evoluþiei economico-sociale din Ungaria considerã drept principalã lecþie a
reformei ungare necesitatea desfãºurãrii ei nu prin mãsuri succesivã a
problemelor, irosind între 1985-1987 tot ce dobândise între 1979-1984 ºi
anterior.
Mutaþiile politice din anul 1989 au creat însã premise de schimbare a
sistemului economic, fãrã opreliºti ideologice în calea economiei de piaþã,
într-o concepþie închegatã pe care îºi propune sã o ofere programul
guvernamental adoptat în septembrie 1990.
Caracterul presant al crizei economice cu care se confruntã
actualmente Ungaria a obligat din start oficialitãþile sã opteze pentru un
program pe termen nu foarte lung, cu accent pe pârghiile de naturã
economicã ºi efecte sesizabile dacã nu imediat, cel mult în interval de trei
ani. Domenii ca educaþia, cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã
sunt recunoscute ca sectoare – cheie apte de a dobândi progrese pe
termen lung, dupã cum cultura, apãrarea, administraþia sau ordinea publicã
– prezente, de asemenea, în cadrul programului – comportã abordãri care
sã le asigure stabilitate în timp în linii generale.
În fond crearea unei economii funcþionale este o premisã vitalã pentru
dezvoltarea în toate celelalte domenii iar din punct de vedere al
consumatorului, de oricâte venituri bãneºti individuale ºi sociale ar
beneficia, “fructificarea” lor presupune cuvenita acoperire în bunuri ºi
servicii. Economia sãnãtoasã ºi competitivã apare firesc ºi ca unic garant al
îndeplinirii obligaþiei asumate de a achita la scadenþã – fãrã reeºalonãri –
serioasele datorii externe, menþinând þara în sistemul indispensabil de relaþii
economice internaþionale.
În acest cadru, populaþia este consideratã drept principala resursã a
þãrii, ca forþã de muncã dinamicã, motivatã pentru performanþã prin tendinþa
spre consum suplimentar, cu experienþã profesionalã ºi disponibilitate de a
înfrunta riscuri pe cont propriu. Sub acest din urmã aspect, în ceea ce
priveºte guvernul, se considerã cã starea actualã a infrastructurii ºi a
economiei, în general, îl obligã la a cãuta cãile ºi mijloacele nu doar cele
mai eficiente posibil, ci ºi cele mai lipsite de riscuri. Spre a-i încuraja ºi
proteja în calitate de agenþi economici, guvernul a stimula orientarea
creatoare în oameni care momentan nu au cunoºtinþele ºi ambiþia necesarã,
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sau nu au (ºi nu pot avea) capitalul necesar; a crea prilejuri de afirmare
pentru cei calificaþi ori care vor sã se califice, înfiinþând într-o perioadã
rezonabilã de timp întreprinderi mici sau mijlocii; a-i ajuta pe întreprinzãtorii
potenþiali prin facilitãþi specifice de credit, impozite, finanþare.
S-a dovedit deja succesul ºi importanþa agriculturii particulare; a
crescut numãrul iniþiativelor de grup ºi volumul investiþiilor în domenii:
precum dezvoltarea reþelei telefonice, îmbunãtãþirea alimentãrii cu apã ºi a
canalizãrii, redarea în funcþiune a edificiilor abandonate. Acestea au dus la
acumularea unui stoc substanþial de capital sub formã de case ºi
apartamente, vile de vacanþã, autoturisme ºi alte bunuri de folosinþã
îndelungatã, ceea ce constituie un punct de pornire avantajos în
rãspândirea întreprinderilor particulare. (Date preliminate pentru 1990 atestã
cã, în general populaþia îºi utilizeazã veniturile în bani în proporþie de 88,3%
pentru cumpãrãri de consum, 7,6% la cheltuieli pentru investiþii în clãdiri ºi
4,1% pentru sporirea economiilor la CEC).
Apreciind ca “ greºitã politica economicã din ultimii ani”, ce s-a
adãugat unei ideologii false, generatoare ale unei structuri sociale ºi
economice distorsionate, programul apreciazã cã “datoria de bazã ºi în
sens larg a politicii economice este sã schimbe sistemul politic” (primul
guvern liber ales al noii Republici Ungare În urma alegerilor parlamentare
de la 25 mai 1990 constituind practic începutul procesului).
Cã populaþia nu este privitã exclusiv ca forþã de muncã reiese din
chiar formularea obiectivului strategic al “Programului economic de reînnoire
naþionalã” ºi anume “de a reinstaura libertatea economicã a oamenilor, în
viaþa lor individualã ºi colectivã ºi de a reconstrui comunitãþile umane”.
Pe linia sporirii libertãþii consumatorilor, guvernul intenþioneazã sã
îmbunãtãþeascã aprovizionarea, animând competiþia ºi oferind permanent
posibilitãþi de import. Pe lângã o mai bunã aprovizionare cu mãrfuri, e
consideratã de o importanþã majorã adaptarea mai bunã la actualele cerinþe
a prestaþiilor în multe domenii ale serviciilor sociale, precum sãnãtate,
învãþãmânt, transporturi, poºtã ºi telecomunicaþii – îndeosebi infrastructura
aferentã acestora din urmã se doreºte a oferi condiþii pentru a lega Ungaria
cu reþelele europene corespunzãtoare. Rolul statului în dezvoltarea reþelei
infrastructurale va fi permanent menþinut, chiar dacã va fi necesar sã fie
atrase în acest proces ºi capitaluri de la utilizatori ºi întreprinzãtori.
Guvernul mai doreºte sã cointereseze întreprinzãtorii ºi unitãþile economice
în protecþia mediului înconjurãtor, în cadrul unui sistem complex de
producþie ºi consum. Va folosi un sistem de subvenþii de stat destinate a
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stimula protecþia mediului prin scutiri de taxe, credite în condiþii preferenþiale
ºi subvenþii nerambursabile.
Un element de bazã al programului îl constituie restructurarea ºi
întãrirea sistemului de asistenþã socialã, astfel ca acesta sã fie adecvat
economiei de piaþã. În acest scop statul va transfera în mod gratuit un
volum substanþial de garanþii autoritãþii de asistenþã care a devenit
independentã. În general în economiile de piaþã avansate, autoritãþile de
asistenþã socialã constituie una din instituþiile mari deþinãtoare de
proprietate; reforma proprietãþii oferã prilejul de a fonda un sistem de
autoguvernare pentru fiecare domeniu de asistenþã socialã existent (pensii,
ocrotirea sãnãtãþii) ºi ai garanta baza sa materialã. Cu acelaºi prilej statul îºi
poate reduce subvenþiile acordate de la buget pentru un proiect de interes
comun, distribuind concomitent proprietate în mod gratuit ºi la nivel
corespunzãtor unor trusturi publice înfiinþate în acest scop. Asociaþiile ce
urmãresc scopuri comunitare partidele politice ºi federaþiile lucrative pot, de
asemenea, obþine fonduri pentru a-ºi realiza obiectivele lor colective de
ocrotire socialã ºi a sãnãtãþii, de educaþie ºi culturã. Bisericilor li se vor da
pãmânt ºi proprietate imobiliarã.
Din domeniul vast al politicii monetare, reþinem pentru interesele
temei de faþã intenþiile programului de: a reduce povara medie a impozitelor
pe veniturile personale; a uºura – în acest cadru – pãturile sociale ce trãiesc
la nivelul minim de subzistenþã ºi familiile cu mulþi copii; a revedea gama
produselor ce vor face obiectul impozitului asupra consumului; a propune
trecerea la taxe locale pentru uzul organelor locale de autoconducere; a
reduce la 5,5% din PIB (în 1992) ponderea subvenþiilor de stat (exceptând
cele pentru sectorul locativ).
Programul guvernului ungar atribuie politicii antiinflaþioniste ºapte
funcþii concomitente, pe care le enumerãm ca atare, rolul lor în protejarea
intereselor fiind evident:
− sã opreascã creºterea în spiralã a preþurilor ºi salariilor;
− sã stopeze sãrãcirea celor din grupele din venituri mici;
− sã atenueze specula cu valutã forte ºi valori;
− sã menþinã stabilitatea sumelor economisite;
− sã asigure o planificare raþionalã a afacerilor pe termen mediu ºi
lung;
− sã creeze un sistem de credit funcþional, ºi
− sã pregãteascã drumul spre convertibilitatea forintului.
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Se considerã necesar ca, cel puþin în faza de început, în care inflaþia
continuã sã se accentueze, sã se evite orice creºtere a veniturilor nominale
nesusþinutã de producþie economicã.
Lipsa de locuinþe ºi funcþionarea defectuoasã a sistemului locativ fac
ca reforma acestuia sã nu suporte nicio amânare. Guvernul doreºte ca
populaþia sã reþinã din proiectele sale nu numai degrevarea parþialã a
bugetului pe seama sporirii cheltuielilor locatarilor, ci ºi posibilitatea creatã
de schimbãri cantitative ºi calitative în situaþia locuinþelor de cumpãrare a
apartamentelor închiriate de cãtre ocupanþii lor ºi de sporire a mobilitãþii
politicii locative. Câteva principii guverneazã planul de restructurare a
acestuia: spor de chirii ºi dobânzi pentru credite superioare ratei inflaþiei
corelat cu calitatea apartamentelor ºi veniturile familiilor; condiþii
preferenþiale de cumpãrare pentru ocupanþii apartamentelor de stat ºi
posibilitatea alocãrii sumelor obþinute de cãtre organele locale pentru
întreþinerea corespunzãtoare a fondului locativ; cel puþin o parte din
subvenþiile sociale pentru locuinþe se considerã drept responsabilitate a
organismelor centrale de stat; se eliminã treptat subvenþiile de altã naturã
decât de asistenþã socialã spre a putea sprijini straturile cele mai nevoiaºe,
în funcþie de situaþia realã a veniturilor lor ºi a extinde treptat principiile de
piaþã în sectorul întreþinerii, creând relaþii autentice proprietar-chiriaº; se
accelereazã privatizarea în industria materialelor de construcþii, în
construcþii ºi în domeniul reparãrii ºi întreþinerii clãdirilor – cerinþã
consideratã vitalã pentru o realã piaþã a locuinþelor.
La data prezentãrii programului de 3 ani guvernul îºi asumã obligaþia
de a revedea întregul sistem de securitate socialã ºi de a prezenta
parlamentului proiectele de reglementãri. Sensul lor general era acela de a
crea un sistem eficient de asistenþã medicalã ºi de instituþii de ocrotirea
sãnãtãþii, ca ºi un sistem de pensii nou ºi mai echitabil. La acest din urmã
capitol, pe de o parte este vorba de nevoia ca, în cadrul sistemului existent
pensiile sã se stabileascã proporþional cu vechimea, iar valoarea lor sã aibã
un plus de stabilitate. Pe de altã parte, se doreºte ca, redefinind relaþiile
dintre bugetul de stat ºi securitatea socialã (ultima primind o cotã din
fondurile statului), sã se creeze condiþii pentru un sistem paralel, condus pe
principiile asigurãrilor ºi care ar garanta pensionarilor un venit suplimentar
în funcþie de condiþiile lor de venituri ºi de înclinaþia de a economisi bani.
Dincolo de gradul de cuprindere, de zona de localizare a rezolvãrii, de
coerenþa ºi ordinea de prioritate, gândite pentru mãsurile de politicã socialã
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din Ungaria, reuºita lor va continua sã fie în mod hotãrâtor condiþionatã de
viabilitatea sistemului economic.

2.2. Politici sociale în þãri cu economie de piaþã
Existã o mare diversitate a politicilor sociale din þãrile cu economie de
piaþã. În prezentarea care urmeazã am selectat câteva þãri reprezentative
pentru o anumitã direcþie, de asemenea, am inclus ºi un studiu referitor la
Piaþa Comunã în ansamblul sãu.
2.2.1. Comunitatea Economicã Europeanã (probleme generale,
abordate la nivel comunitar)
Comunitatea Economicã Europeanã, chiar de la constituire, ºi-a fixat
ca obiectiv, explicit enunþat în articolul 2 al Tratatului de la Roma (1957)
ameliorarea condiþiilor de viaþã ºi de muncã. Cele câteva prevederi ale
Tratatului, care ulterior s-au dovedit a fi insuficiente pentru realizarea unei
politici cuprinzãtoare în domeniul social se refereau în mod special la:
− tratamentul egal pentru bãrbat ºi femeie, un principiu invocat în
special pentru a evita denaturãrile sociale ce afecteazã libera
concurenþã;
− securitatea socialã a muncitorilor, care migreazã, obligatorie
pentru realizarea liberei circulaþii între þãrile membre;
− formarea profesionalã, în legãturã cu care s-au adoptat o serie de
principii generale, în scopul de a schimba diversele politici sociale;
− crearea Fondului Social, a cãrui acþiune, iniþialã, a fost limitatã la
rambursarea cãtre þãrile membre a unei pãrþi din cheltuielile
acestora destinate re-instruirii ºomerilor ºi susþinerea diferitelor
proiecte iniþiate de CEE.
Dezvoltarea economicã a anilor 1950-1960 a permis Europei
realizarea unor numeroase progrese sociale. O datã însã cu evoluþia
defavorabilã a economiei mondiale ºi cu creºterea ratei ºomajului
consecutive ºocului petrolier din anii 1970, concepþia politicii sociale a Pieþei
Comune pãrea depãºitã. Nu mai era de crezut faptul cã mecanismele
economice genereazã automat progres social ºi angajarea deplinã a forþei
de muncã. Cele câteva dispoziþii ale Tratatului de la Roma au devenit
insuficiente pentru rolul pe care CEE urma sã-l exercite asupra vieþii sociale.
S-a impus astfel, necesitatea unei noi etape de dezvoltare a politicii sociale
comunitare. Ca urmare, în octombrie 1972, ºefii de state ºi de guverne ale
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þãrilor membre, au invitat instituþiile comunitare sã defineascã un program
de acþiune socialã, care va fi aprobat în anul 1974 printr-o rezoluþie.
Acþiunile prioritare stabilite urmau sã conducã la realizarea a trei mari
obiective: o cât mai completã folosire a forþei de muncã, ameliorarea
condiþiilor de viaþã ºi muncã ºi participarea muncitorilor ºi partenerilor sociali
la luarea deciziilor economice ºi sociale. Pentru îndeplinirea celor propuse
în plan social, alãturi de Consiliu, Parlament, Curtea de Justiþie ºi Comisia
Europeanã a luat fiinþã un Comitet pentru muncã ºi relaþiile cu partenerii
sociali ºi ministerele economiei ºi afacerilor sociale ºi de asemenea,
instanþe denumite de “dialog social” ºi numeroase comitete consultative ºi
pentru contacte bilaterale.
1. Îmbunãtãþirea ocupãrii forþei de muncã ºi lupta împotriva ºomajului
ªocul petrolier din anii 1973-1974, precum ºi recesiunea economicã
ce a urmat au antrenat o puternicã creºtere a ratei ºomajului în Piaþa
Comunã. Dupã perioada 1980-1982, marcatã ºi ea de o sporire a numãrului
de ºomeri, începând cu anul 1984 evoluþia ºomajului în CEE s-a stabilizat la
o cotã de peste 10% din populaþia activã, la mijlocul anului 1988,
înregistrându-se un numãr de 15,4 milioane ºomeri (10,4% din populaþia
activã) în timp ce în SUA la aceeaºi datã, ei reprezentau doar 5,4% din
populaþia activã.
Tabelul nr. 6
Ponderea ºomerilor din CEE comparativ cu SUA
(în procente din populaþia activã)

CEE
SUA

1984
11,7
7,5

Anii
1986
12,0
7,0

1987
11,8
6,5

Paralel cu rata ridicatã a ºomajului, Piaþa Comunã a înregistrat în toþi
aceºti ani, ºi o sporire a numãrului ºomerilor ce nu au un loc de muncã de
mult timp. În unele þãri, considerându-i pe cei ce nu au de lucru de un an, ei
reprezintã circa 40% din totalul ºomerilor. Or, se ºtie cã indemnizaþiile de
ºomaj se acordã pe perioade limitate (de exemplu în Franþa pentru un an,
cu posibilitatea de prelungire, iar în Suedia pentru 300 de zile).
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Pornind de la aceastã situaþie, Fondul Social, care poate rãspunde
atât la solicitãrile organismelor publice, cât ºi la cele ale instituþiilor private, a
avut ca misiune, în anii 1970, în primul rând atenuarea unor efecte
nefavorabile, ale politicii comunitare promovate într-un anume sector (a
susþinut, de exemplu, reorientarea profesionalã a lucrãtorilor din industria
textilã ºi din agriculturã). Din 1978, el sprijinã, de asemenea, eforturile de
încadrare în muncã a tineretului, iar dupã reforma din 1984, 75% din
resursele sale sunt destinate tinerilor sub 25 de ani, însã, cu toate acestea,
Fondul Social nu este capabil sã rezolve singur problema ºomajului.
Comisia Europeanã, analizând elementele esenþiale ale unei strategii
de luptã împotriva ºomajului, ºi-a propus în primul rând sã atenueze
impactul restructurãrii ramurilor ce se confruntã cu dificultãþi economice ºi
sã evite ca aceste schimbãri necesare sã se facã în detrimentul
muncitorilor. În acest sens, Comunitatea finanþeazã mai ales în siderurgie ºi
în industria cãrbunelui, mãsuri ce vizeazã reducerea locurilor de muncã în
timp, concomitent cu reorientarea ºi re-instruirea profesionalã a celor ce
urmeazã sã fie afectaþi de aceasta. În 1980, Consiliul Ministerial al
Comunitãþii s-a pronunþat pentru o politicã europeanã în ceea ce priveºte
piaþa muncii, fondatã pe o mai bunã cunoaºtere a problemelor legate de
muncã ºi pe o sporitã cooperare între serviciile naþionale de plasare a forþei
de muncã în vederea reducerii dezechilibrului existent între cererea ºi oferta
de mânã de lucru totodatã, Piaþa Comunã a iniþiat numeroase proiecte pilot,
sprijinite de Fondul Social, menite sã asigure o pregãtire profesionalã cât
mai bine orientatã spre ramurile ce au nevoie de forþã de muncã ºi
combinarea formãrii teoretice cu experienþa în muncã.
De asemenea, la Berlin a fost înfiinþat un Centru European pentru
Dezvoltarea Pregãtirii Profesionale, iar în 1987, Fondul Social are ca
obiectiv realizarea unui program de acþiune ce vizeazã formarea ºi
pregãtirea tinerilor pentru viaþa profesionalã. CEE considerã însã, pentru
viitor, ca principalã pârghie de stopare ºi reducere a ºomajului, realizarea
unui asemenea creºteri economice, care sã fie capabilã sã creeze noi locuri
de muncã acest lucru implicã o strategie de cooperare între toate pãrþile
interesate: CEE, guvernele naþionale, patroni ºi sindicate, concomitent cu
relansare progresivã a investiþiilor orientate în particular în sectoarele cele
mai capabile sã creeze noi locuri de muncã (transport, telecomunicaþii,
energie, mediu înconjurãtor, servicii, turism, asistenþã socialã, º.a.m.d. ºi
spre întreprinderile mici ºi mijlocii, cooperative ºi iniþiative locale).
Piaþa Comunã a avut în vedere crearea unor dispozitive de luptã
împotriva ºomajului tinerilor al femeilor, al celor care nu au un loc de muncã

356
de o perioadã îndelungatã de timp, al handicapaþilor, cãutând sã gãseascã
pentru fiecare din aceste categorii cele mai eficiente mijloace pentru a le
oferi un loc de muncã. Astfel, în cooperare cu Biroul Internaþional al Muncii,
Oficiul Statistic al CEE a însãrcinat corespondenþii de la nivelul fiecãrei þãri
membre sã expunã programul de luptã împotriva ºomajului din þara sa.
Apoi, Oficiul Federal al Muncii din RFG1 a avut ca misiune regruparea
informaþiilor ºi alcãtuirea unui raport de ansamblu. Dupã compararea
diverselor mãsuri, ele au fãcut obiectul unei clasificãri, identice pentru
fiecare þarã. S-au putut distinge astfel mãsuri ce vizeazã:
− ºomajul;
− ajutoarele acordate salariaþilor;
− ajutoarele pentru crearea de noi întreprinderi;
− ajutoarele pentru crearea de locuri de muncã de interes general;
− reducerea timpului de muncã;
− reducerea vieþii active;
− persoanele inactive.
Mãsurile împotriva ºomajului se referã în primul rând la formarea ºi
calificarea profesionalã, care joacã un rol important în toate þãrile membre
ale CEE interesul este de a oferi economiei o mânã de lucru formatã
adecvat cerinþelor, programele de calificare fiind deschise ºomerilor,
salariaþilor ºi celor inactivi, dar în toate þãrile, mai ales ºomerilor de lungã
duratã. Pregãtirea profesionalã a tinerilor este consideratã foarte importantã
în Franþa, Marea Britanii, Italia, Luxemburg, începând cu formarea teoreticã
ºi pânã la stagiile de întreprinderi depunându-se reale eforturi pentru
combinarea acestor douã laturi. Þãrile unde formarea profesionalã este
esenþialmente ºcolarã, cum ar fi Franþa, Marea Britanii, Italia, trebuie sã
facã importuri mai mari pentru a le asigura tinerilor ºi o experienþã de muncã
ºi pentru a-i ajuta sã iasã din cercul vicios al sloganului “fãrã experienþã nu
poþi gãsi de lucru iar fãrã sã lucrezi nu poþi avea experienþã”. Programele
sunt diverse în ce priveºte conþinutul ºi durata pregãtirii ºi pot consta în
studii la finele cãrora se primeºte un atestat sau un certificat, în studii
teoretice alternând cu perioada de practicã în întreprindere, ce pot lua forma
stagiilor, în cursuri de iniþiere profesionalã sau într-o activitate subvenþionatã
pe o perioadã de timp determinatã într-o întreprindere sau serviciu public,
consideratã ca o calificare la locul de muncã. Pregãtirea se poate realiza în
centrele de formare ale forþei de muncã sau în alte instituþii. În Belgia,
1

Vom menþine în textul de faþã denumirea RFG, pentru specificarea exactã a zonei.
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Spania, Danemarca, Irlanda, Portugalia centrele de formare profesionalã
sunt girate de ministerele muncii din þãrile respective sau de organisme ce
le sunt asociate. În Franþa, Asociaþia Naþionalã pentru Formarea
Profesionalã a adulþilor are sarcina de a perfecþiona sau a reorienta ºomeri
sau salariaþi, dacã aceºtia din urmã beneficiazã de un concediu de pregãtire
sau de o altã formã de perfecþionare în întreprindere ºi este în permanentã
colaborare cu ministerele interesate. Finanþate de Ministerul Muncii,
sesiunile de pregãtire sunt gratuite, iar ºomerilor ce urmeazã astfel de
cursuri li se alocã în continuare indemnizaþia de ºomaj, precum ºi unele
prime stimulative tinerii care nu beneficiazã de alocaþia de ºomaj primesc o
alocaþie specialã.
Din 1984, în Suedia, existã o garanþie în ceea ce priveºte formarea ºi
angajarea tinerilor sub 20 de ani. Tinerii între 16-17 ani care nu au de lucru
ºi nici locuri de învãþãmânt pentru a-ºi termina studiile sau cei care sunt
indeciºi în privinþa orientãrii lor profesionale se pot adresa unui serviciu
special pentru a obþine sfaturi ºi recomandãri, în funcþie de problemele pe
care le au. Dacã nici aºa nu reuºesc sã-ºi gãseascã un loc de muncã, li se
propune un post dintre cele rezervate tinerilor ºi create special de serviciile
patronale ºi cele ale muncitorilor, precum ºi de Ministerul Muncii pentru a le
asigura posibilitatea de a cãpãta o anume experienþã profesionalã.
Ajutorul pentru încadrarea în muncã este prezent în toate þãrile
membre ale CEE sub o formã sau alta. În general, patronul poate beneficia
pe perioade limitate de timp de diferite avantaje, ca de exemplu, reducerea
cotizaþiilor sociale sau a taxelor fiscale, în situaþia în care angajeazã un
ºomer. Acest gen de ajutor financiar este rãspândit în Belgia Danemarca,
Grecia, Spania, Franþa, Þãrile de Jos, Marea Britanii ºi din ce în ce mai mult
ºi în Suedia. Sistemul poate fi general sau rezervat doar unor întreprinderi,
de exemplu pentru cele mici ºi mijlocii, cum este cazul Belgiei. Câte odatã
aceste ajutoare sunt acordate doar la angajarea anumitor categorii de
ºomeri, cum ar fi “cei care nu au un loc de muncã de mult timp sau
femeilor”. În cazul angajãrii de tineri ºomeri, în Franþa ºi în Spania
întreprinderile sunt obligate sã asigure ºi formarea lor profesionalã. De
asemenea, existã practica acordãrii diverselor forme de ajutor sau
stimulente materiale pentru ca un ºomer sã accepte o anumitã muncã ca de
pildã un spor la salariu, dacã noua activitate este mai puþin plãtitã decât cea
avutã anterior, situaþie întâlnitã în Luxemburg ºi Olanda, acestea din urmã,
oferind la angajare ºi asigurarea cã, dacã în termen de 2 ani ºi jumãtate va
redeveni ºomer, alocaþia i se va stabili la nivelul salariului avut la locul de
muncã anterior.
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În Belgia, dacã un ºomer acceptã o normã de muncã incompletã,
primeºte un supliment care sã acopere diferenþa între salariul ºi alocaþia de
ºomaj corespunzãtoare unei norme întregi. Acest mijloc de stimulare a
angajãrii existã ºi în Franþa dar pentru anumit numãr de persoane.
Danemarca propune o soluþie interesantã ºi anume dacã un ºomer de
lungã duratã ajunge la sfârºitul perioadei în care beneficiazã de anumite
drepturi, trebuie sã-i ofere un loc de muncã pentru 9 luni, de preferinþã într-o
întreprindere particularã, iar dacã nu existã aceastã posibilitate, existã
obligativitatea oferirii unui loc de muncã pentru 7 luni. Patronul care îl
angajeazã primeºte o subvenþie egalã cu 70% din alocaþia de ºomaj alocatã
în anul precedent. Sistemul a funcþionat pânã în 1985, iar în prezent,
ºomerii între 25-55 ani nu mai beneficiazã de aceastã dispoziþie, având însã
dreptul de a alege între mãsurile de reorientare profesionalã ºi o
indemnizaþie de subzistenþã egalã cu 50% din alocaþia de ºomaj cea mai
ridicatã pentru o duratã de 2 ani ºi jumãtate. Se apreciazã de specialiºti cã
acest program de stimulare a angajãrii în muncã a ºomerilor nu a dat însã
rezultatele scontate.
Ajutorul pentru crearea de noi întreprinderi, pentru stimularea
ºomerilor de a realiza o activitate independentã a intervenit pe piaþa muncii,
mult mai târziu decât celelalte instrumente folosite în stoparea ºomajului. În
prezent astfel de mãsuri sunt utilizate în toate þãrile pieþei comune, dar de o
manierã ºi amploare specifice. Franþa ºi Marea Britanie sunt þãrile care au
înregistrat cele mai mari succese în reducerea numãrului de ºomeri prin
utilizarea acestor ajutoare pentru crearea de noi locuri de muncã (spre
exemplu, 70 mii ºi respectiv 52 mii de ºomeri au recurs la acest gen de
ajutor în anul 1985). În forma lui cea mai simplã, el constã în acordarea unei
sume de bani, calculatã în funcþie de alocaþia de ºomaj cea mai mare, de
interesul pe care-l prezintã investiþia sau poate fi o sumã fixã cum este în
Franþa, Irlanda, Spania, Portugalia ºi Marea Britanii. Existã ºi posibilitatea
alocãrii în continuare a indemnizaþiei de ºomaj (în RFG, în Spania, în
Portugalia), concomitent cu acordarea altor stimulente ca: reduceri de
preþuri, subvenþii pentru investiþii sau reduceri fiscale. În Belgia, de exemplu,
alocaþia de ºomaj se pãstreazã dacã întreprinderea creatã dã faliment.
Acest program a repurtat în Marea Britanie un succes rãsunãtor, în timp
relativ scurt. Varianta britanicã, “Enterprise allowance Scheme” (EAS),
lansatã în 1982 în câteva oraºe ºi extinsã din 1983 în toatã þara, prevede,
pentru ºomerii fãrã loc de muncã de cel puþin 8 sãptãmâni ºi care
organizeazã o întreprindere, vãrsarea unei sume de 40 de lire pe
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sãptãmânã, pe o duratã ce poate atinge un an, existând însã obligativitatea
ca la pornirea investiþiei ºomerul sã dispunã de suma de 1.000 lire. Proiectul
întreprinderii este studiat de serviciile specializate din Ministerul Muncii ºi de
birourile pentru întreprinderile mici, dar într-o manierã foarte liberalã.
În acelaºi context, dispoziþiile franceze din 1980, prevãd cã ºomerii ºi
salariaþii ameninþaþi de concediere pot beneficia de o alocaþie de ºomaj de
la 11 mii la 43 mii de franci pentru crearea unei noi întreprinderi sau
reluarea activitãþii într-una deja existentã, fiind scutiþi de taxele sociale pe o
perioadã de 6 luni.
Se estimeazã cã în cele douã þãri prezentate mai sus acest mecanism
a dat rezultate pozitive, întrucât dupã 3 ani de la aplicarea lui, 60-70% din
întreprinderile subvenþionate în acest fel sunt încã în activitate. Din punct de
vedere al înregistrãrii statistice, ºomerii care au desfãºurat o activitate
independentã datoritã susþinerii financiare a statului sunt excluºi de pe
listele de pe listele de ºomeri în toate þãrile CEE.
Crearea de locuri de muncã de interes general
ªi mãsuri orientate spre acest deziderat au fost întreprinse de toate
þãrile membre ale Pieþei Comune, ca urmare a persistenþei ºomajului, în
mod particular ele fiind prezente în Belgia R.F.G., Spania, Franþa, Irlanda,
Portugalia ºi Marea Britanii pentru a fi stimulative salariile minime sunt mai
ridicate decât alocaþia de ºomaj iar acest gen de locuri de muncã sunt
rezervate în special ºomerilor de lungã duratã, tinerilor sau, în funcþie de
specificul þãrii, diverselor categorii sociale (de exemplu în Portugalia pentru
ºomerii sezonieri, sau pentru cei din construcþii în cazul Greciei).
Crearea acestor locuri de muncã are în comun în toate þãrile CEE
faptul cã nu sunt permanente ºi sunt de interes general, în serviciile publice
sau private, patronul veghind, cel mai adesea, asupra muncii depuse.
Aceste angajãri pe durate de timp limitate sunt în totalitate sau parþial
finanþate de ministerele muncii sau de departamentele respective. Statistic,
ºomerii care beneficiazã de aceastã mãsurã nu se mai aflã incluºi pe listele
celor aflaþi în cãutarea unui loc de muncã, având în acelaºi timp ºi
posibilitatea reorientãrii profesionale.
O altã cale de reducere a numãrului ºomerilor o reprezintã ºtergerea
de pe listele de înregistrare a ºomerilor a celor care sunt în vârstã, fiind
eliberaþi astfel de obligaþia de a-ºi mai cãuta un loc de muncã. În mãsura în
care doresc, pot fi excluºi de pe listele serviciilor de plasare, continuând sãºi primeascã alocaþia de ºomaj pânã la vârsta pensionãrii. În sine, aceasta
nu este o mãsurã de reducere a ºomajului, ci un procedeu, aplicat în Belgia,
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RFG, Franþa, Olanda, Portugalia, Marea Britanii de a nu mai contabiliza
ºomerii de la o anumitã vârstã. Belgia oferã o variantã de ºtergere
temporarã din fiºierele ºomerilor, pentru o perioadã de 6-12 luni, din motive
sociale sau familiale, timp în care se primeºte o sumã inferioarã alocaþiei de
ºomaj, iar reintrarea în drepturile depline se face când întreruperea i-a
sfârºit.
Ajutorul acordat muncitorilor imigranþi la întoarcerea lor în þarã a
cunoscut o anumitã amploare în trecut numai în Franþa ºi RFG dar nu a
avut rezultatele aºteptate ºi nu a cuprins decât un numãr limitat de
persoane.
Anchetele au arãtat cã marea majoritate a beneficiarilor doreau sã se
întoarcã în orice condiþii, iar existenþa acestui ajutor a avut ca singur efect
precipitarea deciziei lor. În prezent, doar Belgia ºi Franþa acordã acest
ajutor, de altfel în proporþie redusã. În efortul permanent de pus de þãrile
Europei celor 12 de a stopa ºi reduce ºomajul, pe lângã mãsurile
prezentate, ce se referã la persoanele care se aflã în situaþia de a nu avea
un loc de muncã, un rol important revine ºi mãsurilor ce vizeazã persoanele
active.
Existã în acest context, dispoziþii referitoare la calificarea,
perfecþionarea sau reorientarea profesionalã a salariaþilor. În Italia, Spania,
Franþa ºi în alte þãri sunt organizate asemenea cursuri în instituþii de
pregãtire publice sau private sau chiar în întreprinderi cheltuielile fiind
suportate parþial sau în totalitate de cãtre stat.
Franþa oferã în anumite condiþii posibilitatea luãrii unui concediu de
studii, de pregãtire profesionalã care poate stinge un an, iar în Belgia acest
gen de concediu se poate obþine anual, pe o duratã de 240 de ore.
Finanþarea pregãtirii se face dintr-un fond constituit prin participarea
patronilor ºi a salariaþilor. Într-o serie de þãri existã programe de calificare
destinate anumitor categorii de salariaþi sau ramuri industriale, spre
exemplu celor din agriculturã în Grecia ºi din turism în Irlanda. Cei care
urmeazã aceste stagii de calificare sau beneficiazã de un concediu de
pregãtire profesionalã sunt înregistraþi statistic în rândul persoanelor active.
Reducerea timpului de muncã în cazul subutilizãrii capacitãþilor
productive din motive economice este o mãsurã adesea folositã în RFG ºi
Spania ºi mai puþin în Franþa, Danemarca ºi Italia. Ea permite evitarea
concedierilor forþei de muncã calificatã, provizoriu nefolositã, statul
acordând salariaþilor o anumitã indemnizaþie. Contractul de muncã existã în
continuare, iar statistic beneficiari sunt consideraþi persoane active. În cazul
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Spaniei, contractul de muncã se suspendã provizoriu, iar salariaþii afectaþi
primesc alocaþie de ºomaj, statistic fiind înregistraþi în rândul celor în
cãutarea unui loc de muncã, dar care, încã, nu sunt ºomeri sau printre
activi.
Este important sã se sublinieze eforturile de stimulare a angajaþilor
pentru timp de muncã redus încercându-se tratarea salariaþilor de acest gen
pe acelaºi plan cu cei ce au program normal de lucru, acordându-se ºi
anumite facilitãþi mai cu seamã în serviciul public, pentru a-i determina pe
muncitori sã lucreze program redus. Dispoziþii în acest sens existã de mult
timp, sub diverse forme, pentru motive sociale sau familiale putându-se
lucra norme parþiale.
Reglementãrile orelor suplimentare vizeazã, în principal, limitarea lor.
În ce priveºte modelul “job sharing” (de a avea 2 sau mai multe locuri de
muncã cu program redus) acesta este încurajat de autoritãþi.
Statistic, persoanele care lucreazã norme incomplete sunt
considerate active, în mãsura în care existã un contract de muncã.
Pentru eliberarea unor locuri de muncã, existã ºi posibilitatea oferitã
de programele de pensionare înaintea vârstei-limitã, deci, practic, reducerea
duratei vieþii active.
În Belgia, un salariat poate întrerupe total sau parþial activitatea, în
anumite condiþii, pentru maximum un an, dacã patronul recruteazã în locul
acestuia un ºomer înscris pe listele serviciilor de plasare a forþei de muncã.
Salariatul primeºte o anumitã indemnizaþie.
Franþa oferã posibilitatea unui concediu de studiu de un an sau
întreruperea activitãþii la naºterea unui copil, fãrã a fi vorba de concediu de
maternitate, iar în RFG sau Danemarca, el poate fi acordat ºi tatãlui.
Statisticile naþionale, consemneazã diferit aceste perioade de
întrerupere. Biroul Internaþional al Muncii recomandã ca cei ce au întrerupt
activitatea sã fie înscriºi în rândul celor ce au o activitate remuneratã, dar cu
menþiunea “momentan inactiv” (with a job not work), fãrã desfacerea
contractului de muncã.
Dispoziþii destinate luptei împotriva ºomajului ºi care încurajeazã
încetarea activitãþii profesionale înaintea vârstei de pensionare se întâlnesc
în numeroase þãri ale Pieþei Comune. Pentru succesul acestor programe,
trebuie ca ele sã se adreseze unei cât mai largi mase de salariaþi, iar
alocaþiile de pre-pensionare sã fie st de mari pentru a incita la pãrãsirea
vieþii active. În general nivelul lor se calculeazã pornind de la ultimul salariu.
Existã cazuri însã când ea poate fi forfetarã. De asemenea, se pune
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problema obligativitãþii ocupãrii locului rãmas liber, iar în unele þãri ca:
Belgia, Franþa, Marea Britanii aceasta trebuie sã se facã în principal cu
ºomeri înscriºi sau tineri.
În Italia se întâlneºte formula cea mai simplã: dacã un salariat a
cotizat pe o perioadã de timp determinatã, poate sã primeascã pensie de la
50 sau 55 de ani.
Pre-pensionarea nu are un rol important în Suedia ºi în niciun caz ea
nu trebuie confundatã cu pensionarea pentru incapacitate temporarã de
muncã. În Olanda, un an de ºomaj ºi incapacitate de 15% sunt condiþii
suficiente pentru a obþine o pensie.
În Suedia, muncitorii pot primi de la 58 ani ºi 3 luni pânã la 60 ani o
alocaþie de ºomaj fãrã obligaþia de a se mai prezenta la serviciul de plasare
a forþei de muncã sau pot obþine o pensie de incapacitate fãrã mari
formalitãþi medicale înainte de 65 de ani, vârsta legalã de pensionare.
Eficacitatea retragerii înaintea pensionãrii depinde de 2 factori:
stimularea financiarã suficientã pentru ca salariaþii sã-ºi pãrãseascã locul de
muncã înainte de muncã ºi angajarea unei altei persoane, cel puþin la fel de
pregãtite.
Dacã Ministerul Muncii sau alte organisme statale suportã finanþarea
pre-pensionãrii, acestea au în general ºi obligaþia angajãrii în locul rãmas
liber, dar, câteodatã, întreprinderea beneficiazã de o anumitã supleþe în a
realiza ocuparea postului. În Franþa, “contractele de solidaritate” autorizeazã
angajarea pe un alt post sau serviciu, ceea ce permite restructurarea sau
reîntinerirea întreprinderii. Angajãrile pot interveni în activitãþi rentabile, iar
pre-pensionãrile, în cele devenite ineficiente.
Statistic, cei pre-pensionaþi sunt, în general, consideraþi inactivi, dar
uneori, au autorizaþia (Danemarca, Italia) de a exercita o altã activitate, în
care caz sunt incluºi printre persoanele active.
O altã posibilitate de a crea locuri de muncã este aceea de a reduce
vârsta de pensionare. Din 1984, acest lucru s-a întâmplat în Franþa, unde
vârsta de pensionare este de 60 de ani. Þinând seama însã de rolul din ce
în ce mai mare pe care îl au asigurãrile pentru bãtrâneþe, în anii ce vin, va fi
mai oportun a face pensionarea la o vârstã mai înaintatã, decât a o avansa.
Cauzele persistenþei ºomajului în Europa, în pofida numeroaselor
mãsuri întreprinse în sensul reducerii acestui fenomen þin, în viziunea
economiºtilor americani, în primul rând de incapacitatea Europei de a-ºi
adapta forþa de muncã la schimbãrile structurale, mai cu seamã la cele
induse de modificãri externe, în timp ce în SUA ºi Japonia s-a realizat o
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redistribuire a angajaþilor în cadrul diferitelor ramuri sau chiar în interiorul
uneia. Absenþa mobilitãþii forþei de muncã, pe fondul unei intervenþii
crescânde ºi excesive a statului în numeroase þãri europene a condus la
încetinirea ritmului creºterii economice ºi totodatã la înrãutãþirea situaþiei
concurenþiale a Europei faþã de SUA ºi Japonia.
Tabelul nr. 7
Mãsuri de combatere a ºomajul promovate de þãrile membre
le Comunitãþii Economice Europene în anul 1985
Bel- Da- RFG Gre- Spa- Fran- Ir- Ita- Lu- Olan- Por- Magia necia nia
þa lan- lia xem- da
tu- rea
marda
burg
ga- Brica
lia tanie
A/ MÃSURI CE VIZEAZÃ SOMERII
- Mãsuri de formare ºi
++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++
++
++ ++
reorientare profesionalã
- Ajutoare pentru
+
+
+
încadrarea în muncã
- Ajutoare pentru crearea
+
+
+
+
++
+
+
+
+
++
de noi întreprinderi
- Crearea de locuri de
++ +
++ ++ ++
++ +
+
+
++ ++
muncã de interes general
- Radierea din fiºele de
+
+
++
++
+
evidenþã a ºomerilor
- Ajutoare acordate la
+
+
+
++
+
reîntoarcerea în þarã
B/ MÃSURI CE VIZEAZÃ PERSOANELE ACTIVE
- Mãsuri de formare
+
+
+
+
+
+
+
++ +
+
+
profesionalã
- Reducerea timpului de
++ +
a
+
a
++ +
+
+
muncã
- Reducerea duratei vieþii
++ ++ +
+
++
+
++ +
+
active
C/ ALTE MÃSURI (prelun- ++ +
+
+
+
++ girea duratei ºcolarizãrii,
concedii parentale etc.)

++ = mãsuri foarte utilizate.
+ = mãsuri mai puþin utilizate.
a = ºomaj parþial exclus.
Sursa: “Les dispositife de lutte contre le chômage dans les pays de la CEE et en Suède:
un panorama”, în Problèmes Economiques, 2077/88.

364
2. Problema tineretului: educaþia, pregãtirea profesionalã, munca
În urma bilanþului acþiunilor întreprinse în favoarea tinerilor, alcãtuit de
CEE cu ocazia Anului Internaþional al Tineretului din 1985, sau evidenþiat
rezultatele pozitive obþinute, atât în domeniu educaþional, cât ºi în ceea ce
priveºte pregãtirea pentru viaþã ºi încadrarea în muncã a acestei categorii
de populaþie.
Cooperarea între þãrile comunitare în domeniul educaþiei se situeazã
în logica creãri unui “spaþiu social european” deoarece tinde sã apropie
spiritual popoarele ºi sã amelioreze condiþiile de viaþã ºi muncã.
Criza economicã ºi rata ridicatã a ºomajului impune aceastã
cooperare în modul cel mai imperativ, în contextul în care politica
educaþionalã capãtã o nouã dimensiune, înglobând mai ales realitãþile
economice, sociale ºi culturale.
Chiar dacã textele tratatului de constituire a Pieþei Comune nu face
referiri în mod explicit, la educaþie, politica de cooperare comunitarã în
aceastã sferã a debutat în 1974, cu o primã schiþã de program care sublinia
cã se vor pãstra originalitatea tradiþiile ºi politica educaþionalã ale fiecãrei
þãri, cooperarea neavând ca obiectiv o uniformizare a structurilor, metodelor
sau conþinuturilor programelor naþionale de instruire.
În februarie 1975, Consiliul de Miniºtri Europeni ai Educaþiei au
adoptat un model de acþiune comunitar axat în principal pe:
− crearea de posibilitãþi mai bune de formare culturalã ºi
profesionalã pentru muncitorii care migreazã ºi copiii lor;
− îmbunãtãþirea cunoaºterii reciproce a diferitelor sisteme educative
europene;
− cooperarea în sfera învãþãmântului superior;
− dezvoltarea învãþãmântului în domeniul limbilor strãine;
− egalitatea ºanselor de acces la toate formele de învãþãmânt.
Acest program a fost îmbunãtãþit, în decembrie 1976, cu mãsuri
destinate sã ridice nivelul pregãtirii profesionale a tineretului ºi sã-i faciliteze
trecerea la viaþa activã, Comisia Europeanã încurajând recunoaºterea
diplomelor ºi a perioadelor de studii efectuate într-una din þãrile membre.
Ca urmare a creºterii îngrijorãtoare a ºomajului ºi deoarece tinerii
constituie categoria socialã cea mai vulnerabilã pe piaþa muncii, Comisia
Europeanã a fãcut recomandarea ca toate þãrile membre sã ofere tinerilor,
dupã perioada obligatorie de ºcolarizare, o pregãtire profesionalã incluzând
ºi mãsuri de orientare, de formare practicã ºi de câºtigare a unei experienþe
în muncã. De asemenea, s-au analizat obstacolele ce stau în calea
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angajãrii în munca tinerilor – ca de exemplu nivelul salariilor – ºi au fost
întreprinse o serie de eforturi ºi emise dispoziþii speciale în sensul unei cât
mai bune ocupãri a forþei de muncã tinere ºomere.
Creditele afectate de Fondul Social operaþiunilor întreprinse în
favoarea ºomerilor tineri sau dublat în perioada 1979-1982, susþinând
financiar stagiile de pregãtire profesionalã ºi calificare, orientate strict dupã
evoluþia cerinþelor de pe piaþa muncii, destinate unor proiecte experimentale
ºi de recalificare, de angajare în regiuni mai puþin dezvoltate. Din 1983,
acþiunile Fondului Social au vizat în principal tinerii sub 25 de ani ºi, în mod
special, pe cei cu posibilitãþi reduse de a-ºi gãsi un loc de muncã, datoritã
inexistenþei pregãtirii profesionale sau a uneia inadecvate (75% din
resursele Fondului sunt destinate formãrii ºi angajãrii în muncã a acestor
tineri).
În contextul acþiunilor întreprinse pentru formarea profesionalã ºi
adaptarea tinerilor la necesitãþile economice ºi sociale, actuale ºi de viitor,
Piaþa Comunã a beneficiat, începând din 1977, de asistenþa Centrului
European pentru Dezvoltarea Formãrii Profesionale (Centre èuropéen pour
le développement de la formation professionelle – CEDEFOP) cu sediul la
Berlin.
3. Egalitate între bãrbaþi ºi femei în ce priveºte remuneraþia,
accesul la diferite locuri de muncã, pregãtirea profesionalã,
condiþiile de muncã, promovarea ºi securitatea socialã
Acþiunile comunitare în favoarea femeilor pornesc în primul rând de la
articolul 119 al Tratatului de la Roma, în care se prevede explicit cã “statele
membre vor aplica principiul egalitãþii remunerãrii muncitorilor bãrbaþi ºi
femei pentru aceeaºi muncã”. În urma deciziei de a crea o Europã socialã ºi
a programului de acþiune socialã din 1974 ce prevede egalitatea între
bãrbaþi ºi femei în ce priveºte accesul la muncã, la formare profesionalã,
remuneraþie ºi condiþii de muncã, a luat fiinþã, în 1984, o Comisie
permanentã pentru drepturile femeii.
CEE s-a preocupat de oferirea de ºanse egale pentru tineri, bãieþi ºi
fete, în ceea ce priveºte educaþia ºi pregãtirea profesionalã, în sprijinul
cãrora au stat numeroase programe ºi acþiuni, precum ºi rezoluþii ce
angajeazã statele membre în acest sens, beneficiind ºi de ajutorul Fondului
Social.
În ceea ce priveºte femeia care este salariatã, Piaþa Comunã a luat
unele mãsuri ce vizeazã ameliorarea situaþiei:
− egalitatea remunerãrii, fãrã discriminãri între sexe (1975);

366
− obligativitatea statelor de a acorda ºanse egale în ce priveºte
condiþiile de muncã ºi angajarea, formarea ºi promovarea
profesionalã a femeilor (1976);
− eliminarea discriminãrilor directe ºi indirecte ce afecteazã
muncitorii independenþi (1976) cu referiri la protecþia pentru
perioada de maternitate.
Securitatea ºi protecþia socialã a femeilor a beneficiat de o serie de
reglementãri care interzic discriminãrile privitoare la acoperirea riscurilor de
îmbolnãvire, invaliditate, bãtrâneþe, accidente de muncã, ºomaj, prestaþii
sociale.
Comisia continuã sã vegheze asupra respectãrii dispoziþiilor legale,
precum ºi asupra eforturilor de extindere a acestora în ce priveºte vârsta de
pensionare, pensia de urmaº, alocaþiile familiare, propunându-ºi sã ofere
femeilor o protecþie mai adecvatã pentru perioada de sarcinã ºi maternitate,
în principal în ce priveºte posibilitatea de a lucra ºi de a-ºi desãvârºi
cariera. Pentru a realiza aceste deziderate, se impune dezvoltarea
contactelor existente ºi a dialogului între reprezentanþii guvernelor,
asociaþiile femeilor, parteneri sociali ºi alte grupuri interesate.
4. Ameliorarea condiþiilor de muncã
În politica socialã a CEE, ameliorarea condiþiilor de muncã constituie
un obiectiv permanent ºi prioritar pentru sporirea bunãstãrii muncitorilor ºi a
productivitãþii muncii. Din 1975, Fundaþia Europeanã pentru ameliorarea
condiþiilor de viaþã ºi de muncã, cu sediul la Dublin, sprijinã Piaþa Comunã
în acþiunile sale din acest domeniu.
Prima problemã este a securitãþii ºi sãnãtãþii la locul de muncã, acolo
unde au loc cele mai multe dintre accidente, soldate cu morþi ºi rãniþi, de
ordinul sutelor de mii anual, CEE alocã importante mijloace de finanþare
pentru proiectele de cercetare menite sã previnã aceste accidente ºi sã
îmbunãtãþeascã condiþiile de igienã în mine ºi în industria siderurgicã. De
asemenea odatã numiþi reprezentanþi ai guvernelor, patronilor ºi
muncitorilor, au luat fiinþã organul permanent pentru sãnãtate ºi salubritate
în minele de huilã ºi în industria extractivã ºi Comitetul Consultativ pentru
Securitatea, Igiena ºi Protecþia locului de muncã. În codul programului
referitor la securitatea ºi sãnãtatea lucrãtorilor, adoptatã în 1984, CEE se
preocupã în principal, de reglementarea utilizãrii substanþelor periculoase,
de mãsurile economice necesare prevenirii accidentelor ºi situaþiilor dificile,
precum ºi de ameliorarea organizãrii sistemului informaþional.
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Reglementãrile comunitare asigurã, în ce priveºte interesele
economice ale muncitorilor, protecþia acestora în cazul ameninþãrii cu
concedierea colectivã (în vigoare din 1977), menþinerea drepturilor
dobândite în cazul transferurilor din întreprinderi (din 1979) ºi garantarea
plãtirii salariului în cazul insolvabilitãþii patronilor (din 1983).
Din 1977 a fost finanþatã sãptãmâna de lucru de 40 de ore ºi 4
sãptãmâni de concediu plãtit, iar ca urmare a preocupãrilor permanente de
reducere a ratei ºomajului, Piaþa Comunã are în vedere o reîmpãrþire a
timpului de muncã ºi a muncitorilor existenþi, promovarea posibilitãþii de
retragere din activitate înainte de vârsta de pensionare, limitarea orelor
suplimentare ºi organizarea muncii cu program redus sau temporar,
considerându-se cã dialogul social între pãrþile interesate este singurul în
mãsurã sã contureze orientãrile de viitor ale Comunitãþii în problemele
legate de condiþiile de muncã.
5. Handicapaþii
Se apreciazã cã aproximativ 10% din populaþia Europei suferã de un
handicap care constituie un obstacol în integrarea lor socialã, iar pentru ca
aceasta sã se poatã realiza trebuie depuse mari eforturi în pregãtirea ºi
adaptarea a handicapaþilor. Numeroase organisme de stat ºi private au
putut sã-ºi desfãºoare în acest sens o serie de acþiuni cu sprijinul Fondului
Social European. Numai în anul 1982 acesta a susþinut 32 de programe
demonstrative de ameliorare a metodelor de readaptare sau de
experimentare a unor noi tehnici specifice. De asemenea, Fondul a favorizat
integrarea handicapaþilor în viaþa economicã finanþând operaþiuni de
formare ºi angajare a lor, precum ºi adaptarea locurilor ºi echipamentelor
de muncã.
Dintre alte iniþiative ale CEE, se impune subliniat programul de
acþiune din 1974 pentru încadrarea în muncã a handicapaþilor; de
asemenea, Anul Internaþional al Handicapaþilor, 1981- când s-au formulat
dispozitive referitoare la înlãturarea piedicilor existente în participarea
handicapaþilor la viaþa societãþii, în primul rând, prin ameliorarea calitãþii ºi
coordonãrii serviciilor specializate, precum ºi alte acþiuni ce vizeazã
îmbunãtãþirea mediului în care trãiesc handicapaþii, favorizarea mobilitãþii lor
prin adaptarea locuinþelor ºi accesului în clãdiri.
6. Sãracii
În ciuda unui sistem de securitate socialã foarte dezvoltat ºi a unor
programe specifice de luptã împotriva sãrãciei iniþiate în 1975, numãrul
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sãracilor (considerându-i pe cei ale cãror venituri se situeazã sub jumãtate
din venitul mediu pe o persoanã, calculat pentru þara în care trãiesc) a
crescut continuu, ajungând în prezent la 44 mil. persoane ceea ce
reprezintã aproximativ 14% din populaþia Piaþa Comunã (în 1975) acest
procent fiind doar 11,8%).
Sãrãcia extremã caracterizatã prin lipsa de locuinþe, absenþa oricãror
resurse financiare, a asistenþei medicale ºi sociale afecteazã ºi ea aproape
10 mil. de persoane.
Dacã alãturi de criteriile pur monetare se au în vedere ºi aspectele
sociale ca: suprapopularea locuinþelor analfabetismul, întreruperea
perioadelor de ºcolarizare, insuficienþa serviciilor de sãnãtate, locuri de
muncã periculoase, sãrãcia pare sã ameninþe un numãr încã ºi mai mare de
europeni. Alãturi de sãrãcia consideratã caracteristica “tradiþionalã” a
regiunilor subdezvoltate din Europa, în care trãiesc muncitorii necalificaþi ºi
imigranþii, precum ºi alte categorii sociale vulnerabile ca: celibatarii, bãtrânii,
invalizii, handicapaþii, nomazii, vagabonzii, etc., ªi-a fãcut apariþia o nouã
formã de sãrãcie datoratã, în primul rând schimbãrilor intervenite pe plan
economic ºi social, crizei economice, persistenþei ºomajului ºi sporirii
numãrului celor ce dispun de resurse la un nivel inferior de jumãtate din
venitul mediu.
Absenþa unor criterii comune precise în evaluarea numãrului de
sãraci, nu permite crearea unei imagini suficient de reale a sãrãciei în Piaþa
Comunã. Miniºtrii europeni au hotãrât în 1984 sã fie consideraþi sãraci
“indivizii, familiile ºi grupurile de persoane ale cãror resurse (materiale,
culturale ºi sociale) sunt atât de scãzute, încât îi priveazã de un mod de
viaþã minim acceptabil în þãrile membre ale Comunitãþii, în care trãiesc”.
Preocupãrile Pieþei Comune în problema sãrãciei se pot structura în 3
categorii de acþiuni:
− indirecte ca urmare a politicii economice promovate ºi a
intervenþiei fondurilor sociale ºi regionale;
− directe, prin acþiuni de urgenþã, cum ar fi distribuirea de produse
alimentare;
− orientate spre elaborarea de programe specifice, iniþiate la nivel
naþional, regional sau local în favoarea categoriilor de populaþie
defavorizate.
Între 1975-1980, un prim program de luptã împotriva sãrãciei a permis
finanþarea unor studii ºi proiecte-pilot locale, menite sã ajute persoanele
aflate în aceastã situaþie, dar ºi sã ofere o imagine mai clarã asupra
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dimensiunii sãrãciei în þãrile membre. Ca urmare, Consiliul ºi Parlamentul
European au subliniat necesitatea iniþierii unor mãsuri specific ºi foarte
concrete, care sã aibã la bazã teme comune de cercetare. Au fost consultaþi
un mare numãr de responsabili publici ºi privaþi, iar în urma dezbaterilor s-a
decis asupra grupurilor sociale ce necesitã acþiuni prioritare în cadrul unui
nou program, fapt ce a facilitat decizia Consiliului de Miniºtri de a lansa un
nou program de luptã împotriva sãrãciei, începând cu anul 1985. Acesta a
vizat, în primul rând, susþinerea realizãrii proiectelor de cercetare orientate
spre testarea ºi gãsirea unor metode destinate sã sprijine persoanele
sãrace sau ameninþate de sãrãcie, precum ºi difuzarea ºi coordonarea
rezultatelor obþinute ºi a datelor comparabile despre sãrãcie în toate þãrile
membre.
Numeroase proiecte din sectorul public sau privat au fost selecþionate
ºi finanþate în proporþie de 50-56% de cãtre Piaþa Comunã pentru a putea fi
puse în aplicare. Printre þãrile în care au fost realizate asemenea – proiecte
se numãrã Belgia, Danemarca, RFG, Grecia, Franþa, Irlanda. Transferul
metodelor inovatoare face obiectul unui serviciu special, alcãtuit din experþi
ai þãrilor membre, care înlesnesc schimbul de experienþã privitoare la o
temã comunã prezentã în diferitele proiecte naþionale, precum ºi urmãrirea
ºi evaluarea permanentã a fenomenului, concomitent cu difuzarea
rezultatelor, iar banca de date statistice o realizeazã în institut universitar de
cercetare, care se preocupã de stabilirea unei largi game de serii statistice
ºi indicatori sociali.
Tabelul nr. 8
Proiectul comunitar de luptã împotriva sãrãciei (1985-1988)
- % din cheltuielile Pieþei Comune destinate susþinerii unor teme - regiuni urbane defavorizate
10
- zone rurale pe cale de sãrãcie
16
- ºomeri de lungã duratã
17
- tineri ºomeri
13
- bãtrâni
10
- familii cu un pãrinte
15
- refugiaþi
4
- cei fãrã adãpost
4
Sursa: Le Dossier de l’Europe, nr. 4187, p.4
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În mod concret, proiectele europene de luptã împotriva sãrãciei au
vizat:
− regiunile urbane defavorizate – în sprijinul cãrora s-au unit eforturile
populaþiei urbane ºi ale diferitelor instituþii pentru ameliorarea
condiþiilor materiale ºi sociale în cartierele afectate de sãrãcie ºi
reintegrarea populaþiei periferiilor în societatea urbanã;
− zonele rurale ameninþate de pericolul sãrãciei – în care populaþia,
afectatã de o seamã de probleme socioeconomice (starea precarã a
sãnãtãþii, venituri mici, condiþii dificile de locuit) are tendinþa de
marginalizare, de a-ºi pierde puterea de iniþiativã ºi chiar identitatea
culturalã. Acþiunile au fost canalizate spre promovarea unui model de
dezvoltare, care sã permitã folosirea tuturor resurselor ºi atragerea
locuitorilor activi precum ºi în sensul favorizãrii dezvoltãrii culturale
prin exploatarea aspectelor culturale locale pozitive ºi îmbunãtãþirea
lor cu noi elemente;
− ºomerii de lungã duratã ºi tinerii care ºomeazã – ce se gãsesc în
situaþia de sãrãcie, ca urmare a inexistenþei sau a unei insuficiente
pregãtiri profesionale, protecþii sociale sau resurse. În acest caz,
intervenþia Fondului Social s-a fãcut mult simþitã oferind prioritate
proiectelor destinate prevenirii înrãutãþirii situaþiei acestor categorii
sociale, concretizate în dezvoltarea anumitor servicii de informare ºi
orientare profesionalã, crearea de locuri de petrecere a timpului liber,
ce permit stabilirea unor relaþii de ajutor reciproc între ºomeri ºi
gãsirea de noi forme de integrare a lor în societate, care sã nu fie în
mod necesar legate de statutul profesional;
− bãtrânii – pentru care s-au elaborat mãsuri specifice pornind de la
încurajarea talentelor ºi aptitudinilor subestimate sau neexploatate
încã, lucru ce se realizeazã în centre speciale de informare asupra
posibilitãþilor de formare ºi petrecere a timpului liber ºi continuând cu
acþiunile de acordare a asistenþei medicale la domiciliu, pentru a evita
spitalizarea bãtrânilor sãraci ºi a nu-i rupe de cadrul familial. De
asemenea, s-a vizat sprijinirea bãtrânilor ce nu se mai pot descurca
singuri, prin întreþinerea, ameliorarea ºi adaptarea locuinþelor lor,
instalarea de linii telefonice ºi altele;
− familiile cu un singur pãrinte – ale cãror resurse sunt insuficiente au
beneficiat de servicii speciale pe care le pot consulta ºi care le oferã
ajutorul în momente dificile (divorþ), pentru creºterea copiilor,
beneficiind, de asemenea, de o serie de cursuri colective, ce au ca
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scop explicarea modului în care se poate trãi din resurse reduse,
oferind o serie de informaþii asupra felului în care se pot rezolva
problemele cotidiene;
− marginalizaþii – în rândul cãrora, fãrã pretenþia de a-i cuprinde pe toþi
cei ce se pot încadra în aceastã categorie, se numãrã: þiganii,
nomazii, vagabonzii cei fãrã adãpost ºi toþi cei care în mod voit sau
nu, trãiesc în afara sistemului de protecþie socialã. Acþiunile lansate în
favoarea acestor grupuri sunt de datã mai recentã ºi au un caracter
experimental.
Dintre proiectele elaborate deja ºi sprijinite de CEE meritã a fi citate:
• Proiectul din Molenbeek – Saint Jean – Belgia, în cadrul cãruia
asociaþia “LA PORTE OUVERTE” a creat un centru social
polivalent, cu servicii de formare ºi restaurant social pentru
deservirea cartierelor marginalizate sau unde existã o mare
concentrare de bãtrâni, imigranþi, refugiaþi, oferind în acelaºi timp,
celor interesaþi sprijin pentru ameliorarea condiþiilor de locuit, în
special în ceea ce priveºte încãlzirea.
• Belfast Unemployment Center (Regatul Unit) a susþinut programe
al cãror obiectiv fundamental a fost acela de a-i face pe ºomeri sãºi schimbe atitudinea faþã de ei înºiºi ºi faþã de condiþiile ºi mediul
care trãiesc.
• Ajutorul pentru ºomerii tineri în Mayence (R.F.G.), care a constat
în organizarea de cursuri de calificare profesionalã orientate dupã
cererea existentã pe piaþa muncii.
• Proiectul pentru lupta împotriva sãrãciei bãtrânilor, la Roma, unde
asociaþia “CULTURA E ASSISTENZA POPOLARE” ºi-a propus ca
obiectiv promovarea unei acþiuni în care sã fie asociaþi bãtrâni ºi
operatori sociali, în principal ºomeri tineri, pentru a identifica pe cei
sãraci ºi ale înlesni accesul la protecþie socialã, ajutorul în
obþinerea sau amenajarea locuinþei º.a.
În luna iulie 1989, CEE a lansat un nou program de combatere a
sãrãciei (1989-1984), subliniind însã caracterul limitat ºi experimental pe
care acesta îl are precum ºi absenþa unei definiþii riguroase a diverselor
tipuri de sãrãcie considerând cã se impune, din partea oficiilor statistice o
intensificare a preocupãrii pentru cunoaºterea acestui fenomen la nivel
naþional ºi comunitar, paralel cu o cooperare mai susþinutã cu instituþiile
internaþionale mai cu seamã cu Biroul Internaþional al Muncii ºi UNESCO.
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Pentru prima datã s-a apreciat cã sãrãcia în Europa nu trebuie
consideratã ca o fatalitate, ci mai curând ca o injustiþie care nu va putea fi
toleratã în contextul economic ºi social actual. Nicio persoanã nu trebuie
blamatã fiindcã suferã de sãrãcie, deoarece existenþa sãrãciei constituie
proba cã o parte din cetãþeni nu au acces la drepturile sociale minime pe
care le pot pretinde. În consecinþã, lupta împotriva sãrãciei nu trebuie privitã
ca un ajutor umanitar, ci ca o luptã dusã pentru respectarea drepturilor
sociale fundamentale ale tuturor: dreptul la educaþie ºi la formare
profesionalã; dreptul de a comunica ºi de a fi informat ºi dreptul de a
beneficia de un venit minim garantat.
7. Fondul Social European
Fondul Social European este, în realitate, la fel de vechi ca ºi CEE.
Crearea lui este menþionatã în Tratatul de la Roma (1957), având ca
principale obiective “ameliorarea posibilitãþilor de încadrare în muncã ºi
contribuþia la ridicarea nivelului de trai”.
De-a lungul anilor el a constituit principalul mijloc de acþiune concret
al Pieþei Comune în domeniul social ºi a fost obiectul mai multor revizuiri, în
1971, când, în noua sa formulã, a devenit promotorul politicii comunitare în
domeniul ocupãrii forþei de muncã ºi în 1984, când tinerilor li s-a alocat 75%
din resursele, ei devenind astfel, principalul punct de focalizare al eforturilor
Fondului Social.
Alãturi de tineri, care constituie obiectivul numãrul unu al Fondului
Social ºi pentru care acesta, dupã cum am mai arãtat, finanþeazã diferite
programe de formare profesionalã, angajare ºi garantare a posibilitãþilor de
pregãtire pentru gãsirea unui loc de muncã, regiunile defavorizate ale Pieþei
Comune concentreazã ºi ele o parte din acþiunile Fondului, semn al
solidaritãþii europene în ceea ce priveºte zonele mai puþin prospere. Ca
regulã generalã, participarea Fondului Social European nu poate depãºi în
acest caz 50% din cheltuieli, dar pentru regiunile ce reprezintã o prioritate
absolutã poate acoperi 55% din acestea.
De asemenea, Fondul Social îºi consacrã o parte a resurselor sale
adulþilor ºi anume: ºomeri ºi ºomeri de lungã duratã în principal femei care
doresc sã-ºi reia activitatea profesionalã, handicapat capabil de a se integra
în muncã, imigranþi ºi muncitori ce se confruntã cu problema recalificãrii
profesionale (câteva din contribuþiile concrete fiind menþionate în
paragrafele anterioare).
Deoarece Fondul Social Economic European are o contribuþie
esenþialã în soluþionarea unei grave probleme cu care se confruntã Europa
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celor 12 (ca ocuparea forþei de muncã), asigurarea mijloacelor ce-i sunt
necesare în acest scop reprezintã o preocupare prioritarã CEE.
8. Securitatea socialã, sãnãtate publicã, protecþia mediului
înconjurãtor
Sistemele de securitate socialã sunt încã foarte variate la nivelul
þãrilor membre, însã trebuie sã facã faþã, aceloraºi fenomene accentuate ca:
reducerea numãrului de locuri de muncã, stagnarea economicã,
îmbãtrânirea populaþiei, creºterea costurilor pentru îngrijirea sãnãtãþii,
sporirea ratei ºomajului. Într-un memorandum publicat în 1982, Comisia
Europeanã a favorizat schimburile de pãreri ºi concentrarea într-un efort
comun a cercetãrilor în scopul creºterii eficienþei sistemelor de securitate
socialã ºi optimizãrii modului lor de finanþare.
În domeniul sãnãtãþii, Piaþa Comunã a avut în vedere programe de
protejare a populaþiei împotriva tutunului ºi alcoolului, constatându-se cã o
treime din bolnavii de cancer fac parte dintre cei ce consumã aceste
produse.
Aceste acþiuni s-au concretizat în:
− ridicarea preþurilor la þigãri, mai ales în þãrile sud-europene;
− înscrierea obligatorie pe etichetele pachetelor de þigãri a
avertismentelor medicale (lucru ce se practicã în Irlanda, de
exemplu);
− interzicerea þigãrilor cu conþinut ridicat în gudron, ceea ce se aplicã
deja în Spania ºi Portugalia;
− protejarea copiilor împotriva consumului de tutun (se realizeazã în
Irlanda ºi Regatul Unit);
− reglementãri referitoare la publicitatea în favoarea mãrcilor de
tutun, fiind vorba de publicitate “clandestine”.
Ameliorarea alimentaþiei, în mãsura în care aceasta poate deveni
cauza unor îmbolnãviri, protecþia contra agenþilor cancerigeni ºi crearea
unui “cod european împotriva cancerului” s-au înscris între preocupãrile
Comunitãþii lansate în programul de luptã împotriva cancerului. Aceastã
iniþiativã s-a concretizat într-o serie de publicaþii de specialitate, programe
de televiziune menite sã informeze asupra ultimelor cercetãri medicale ºi
statisticilor în acest domeniu, un film “Modul de viaþã ºi cancerul în Europa”
ºi o serie de alte acþiuni, cum ar fi schimburi de experienþã ale cadrelor
medicale sau ale studenþilor mediciniºti din diferite þãri, coordonarea ºi
susþinerea financiarã a cercetãrilor cu scop profilactic ºi terapeutic precum
ºi a celor fundamentale.
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Obiectivul primordial al legislaþiei Piaþa Comune privind mediul
înconjurãtor este acela de a proteja viaþa ºi sãnãtatea omului ºi de a
asigura, în acelaºi timp pãstrarea ºi utilizarea eficientã a resurselor naturale
(apã, aer, sol, faunã, florã) atât de importante pentru existenþa ºi calitatea
vieþii umane.
Programele CEE promovate în domeniul protecþiei mediului
înconjurãtor propun un vast ansamblu de consideraþii ºi acþiuni, ce au ca
scop final ameliorarea acestuia. Între acestea, primele douã programe din
anii 1973 ºi 1977 au fost esenþial axate pe gãsirea unor soluþii imediate la
gravele probleme ale poluãrii, optându-se în urma rezultatelor obþinute spre
o politicã axatã pe prevenire. De aceea, cel de-al treilea program, din anul
1983, a marcat adoptarea unei strategii globale ºi preventive de pãstrare a
mediului înconjurãtor ºi a resurselor. În acest fel lupta împotriva poluãrii ºi
degradãrii resurselor rare este mai puþin costisitoare, mai eficace ºi mai
favorabilã dezvoltãrii atât timp cât imperativele mediului înconjurãtor sunt
luate în consideraþie de la începutul procesului de concepþie ºi decizie a
tuturor acþiunilor economice, privind agricultura, energia, industria,
transporturile sau turismul. Mijlocul de realizare a acestor acþiuni preventive
îl constituie o directivã europeanã adoptatã în 1985, care subordoneazã
autorizarea constituirii de mari capacitãþi industriale unui studiu prealabil a
incidenþei acesteia asupra mediului înconjurãtor.
Aceastã strategie preventivã, confirmatã fiind de practicã, a fãcut ca
cel de-al patrulea program în domeniu sã considere mediu înconjurãtor ca
un element esenþial al întregii politici, sociale ºi economice a CEE. Noua
concepþie despre rolul ºi importanþa mediului înconjurãtor implicã o inserþie
mai activã a politicii din aceastã sferã în celelalte politici comunitare (agrarã,
industrialã, energeticã, socialã). Fixarea unor norme severe va face
industria comunitarã mult mai competitivã re-întãrirea protecþiei mediului
înconjurãtor ducând la noi investiþii la apariþia de noi produse de calitate cu
efecte benefice asupra creºterii numãrului de locuri de muncã. Rezultatele
finanþãrii europene în acþiunile de ameliorare a mediului s-au concretizat în
realizarea de staþii de epurare a apei ºi îmbunãtãþirea calitãþii ei, centre de
incinerare a deºeurilor menajere, programe de reducere a poluãrii
atmosferice ºi fonice, epurarea unor râuri ºi a Golfului Mersy din Anglia.
Programul preconizeazã o mai mare difuzare a informaþiilor asupra
mediului înconjurãtor ºi o posibilitate crescândã de acces la aceste
informaþii a opiniei publice, considerându-se cã, cu cât aceasta va fi mai
avizatã, cu atât va sprijini mai mult eforturile întreprinderilor în favoarea unor
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mãsuri mai riguroase. În acest cadru se înscrie ºi organizarea Anului pentru
Protecþia Mediului Înconjurãtor (martie 1987-martie 1988) la sugestia
Consiliului European ºi susþinerea unor acþiuni educative lansate în ºcolile
primare ºi gimnazii.
Comisia Europeanã vegheazã ca legislaþia în vigoare la nivelul Pieþei
Comune sã fie corect pusã în aplicare, recurgându-se la o largã gamã de
mãsuri de prevenire ºi control a poluãrii, orientate asupra sursei de poluare,
revenindu-i totodatã sarcina de a examina, în cel mai scurt timp, orice nou
proiect legislativ sau reglementare administrativã în domeniu mediului
înconjurãtor din þãrile membre, astfel încât programele naþionale sã fie
coordonate ºi armonizate pe baza unei concepþii comune pe termen lung.
Pentru ameliorarea calitãþii ºi cadrului vieþii a mediului ambiant în
condiþiile prevenirii, reducerii ºi, în mãsura posibilitãþilor, a suprimãrii poluãrii
de orice gen, programele comunitare conþin directive vizând protecþia apelor
de suprafaþã ºi subterane, dulci ºi marine, fixeazã obiectivele de calitate ºi
limitele poluãrii aerului cu plumb, bioxid de azot ºi alte substanþe nocive,
proiectându-se o strategie globalã în ce priveºte reducerea poluãrii
atmosferice ºi definindu-se, totodatã ºi mijloacele de prevenire cele mai
eficace pentru poluanþii cu riscurile cele mai ridicate. De asemenea,
reglementãrile CEE determinã metodele de mãsurare a zgomotului ºi
stabilesc nivelurile poluãrii sonore pentru automobile, camioane, tractoare,
avioane, iar mai nou s-au fixat asemenea limite ºi pentru aparatele
electronice de uz casnic, elicoptere ºi mijloacele de transport pe calea
feratã.
Din anul 1981 existã o procedurã generalã de notificare, evaluare ºi
control a substanþelor chimice, iar începând cu anul 1986 s-a alcãtuit un
inventar ce reuneºte toate produsele chimice ce se comercializeazã, Piaþa
Comunã limitând folosirea celor mai multe preparate periculoase ºi
impunând norme stricte pentru biodegradabilitatea detergenþilor, precum ºi
pentru clasificarea, ambalarea ºi etichetarea pesticidelor, solvenþilor ºi
vopselelor. În cadrul acestor preocupãri se înscrie ºi protecþia împotriva
radiaþiilor nucleare, realizându-se în acest sens numeroase studii privitoare
la modalitãþile de asigurare a reactoarelor, transportul ºi pãstrarea
materialelor radioactive.
Conservarea naturii ºi a resurselor naturale constituie ºi ca un
obiectiv important al politicii CEE. Din primul program lansat în 1987 s-a
preocupat de protecþia pãdurilor împotriva incendiilor ºi poluãrii atmosferice.
O altã prioritate a constituit-o protecþia solului, cãutându-se noi relaþii
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împotriva degradãrii acestuia, atât prin contaminare, cât ºi prin eroziune sau
utilizãrii improprii.
În ceea ce priveºte fauna ºi flora, Piaþa Comunã a aderat la
convenþiile internaþionale cu privire la comercializarea speciilor pe cale de
dispariþie, limiteazã în anume cazuri vânãtoarea ºi comercializarea ºi
susþine financiar proiectele de conservare a mediului natural.
Datoritã cantitãþilor mari de deºeuri, cca 2 miliarde tone anual
adeseori poluante sau toxice, din care cca 80% sunt reutilizate pentru
materii prime sau energie, dispoziþiile comunitare în materie vizeazã
controlul eliminãrii ºi valorificãrii acestora, existând recomandãri specifice în
ceea ce priveºte reutilizarea lor (de exemplu pentru refolosirea deºeurilor de
hârtie ºi carte ºi ambalajelor bãuturilor). Toate aceste realizãri în protecþia
mediului înconjurãtor ale Pieþei Comune au avut la bazã ºi o dinamicã
activitate de cercetare ºtiinþificã. Printre temele abordate reþin atenþia
câteva: efectele sanitare ºi ecologice ale poluanþilor; impactul produselor
chimice, asupra calitãþii apei, aerului ºi solului; reciclarea deºeurilor;
tehnologiile “curate” (cele puþin poluante, mici consumatoare de materii
prime ºi mici producãtoare de deºeuri).
CEE a aderat la mai multe convenþii internaþionale privind fauna, flora,
aerul, apele, fãcând schimb de informaþii cu þãri din toatã lumea ºi realizând
cercetãri comune cu þãrile lumii a treia, acordându-le acestora o atenþie
deosebitã în problemele legate de mediul înconjurãtor, susþinând financiar
sau prin împrumuturi diverse proiecte de luptã împotriva calamitãþilor ca
degradarea solului ºi a apei, defriºarea pãdurilor tropicale, studiind în
acelaºi timp modalitãþile prin care s-ar putea controla mai bine exportul din
þãrile europene al unor produse poluante cãtre aceste þãri.
Patronând mari companii de informare, susþinând proiecte ºi acþiuni ºi
adoptând noi mãsuri legislative, CEE se preocupã intens încercând când sã
mobilizeze atât opinia publicã, cât ºi factorii responsabili în a gãsi soluþii
pentru una dintre cele mai acute probleme ale epocii actuale – protecþia
mediului înconjurãtor.
9. Protecþia consumatorului
În septembrie 1976, o propunere de directivã susþinea necesitatea
armonizãrii legislaþiilor divergente în ceea ce priveºte responsabilitatea
producãtorului pentru produsele sale.
Programul preliminar al Pieþei Comune pentru o politicã de protecþie ºi
informare a consumatorului a fixat ca obiectiv precis protecþia sãnãtãþii ºi
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securitãþii consumatorului împotriva consecinþelor dãunãtoare a produselor
defecte furnizate de producãtor.
Fabricantul este considerat responsabil, chiar dacã starea tehnicã ºi
aspectul în momentul punerii în circulaþie a produsului nu ar fi evidenþiat
defectul. Dispoziþia prezintã însã limite legate de natura defectelor ce impun
despãgubirea consumatorului, precum ºi de durata de întindere a
responsabilitãþii lor.
10. Dialogul social
Niciunul dintre obiectivele politicii sociale nu poate fi atins fãrã o realã
participare a partenerilor sociali. În acest context, CE acordã o mare
importanþã participãrii muncitorilor la luarea deciziilor economice ºi sociale,
alãturi de patroni. În 1980, aceasta a transmis ministerelor o propunere de
directivã care impunea întreprinderilor cu o structurã complexã, ºi în mod
particular celor transnaþionale, sã informeze în mod regulat muncitorii ºi pe
reprezentanþii acestora ºi, totodatã, sã-i consulte înaintea luãrii oricãrei
decizii susceptibile de a le afecta interesele.
De asemenea, CE ºi Social al Comunitãþii, alcãtuit din angajaþi
muncitori ºi alte categorii de personal interesate, îºi dã avizul la
numeroasele propuneri transmise de CPE ºi CM, iar mai multe organe
consultative permit studierea în comun a unor aspecte ale politicii sociale:
libera circulaþie, securitatea socialã, Fondul Social, formare profesionalã,
sãnãtate etc.
În noiembrie 1985, în urma declaraþiei de intenþie a organizaþiilor
muncitorilor ºi patronilor, Comisia ºi partenerii sociali au decis constituirea
unui grup de acþiune însãrcinat cu examinarea problemelor puse de
introducerea noilor tehnologii, alãturi de cele ce se ivesc ca urmare a
strategiei comunitare de cooperare pentru îmbunãtãþirea ºi creºterea
ocupãrii forþei de muncã, iar mai recent, în iulie 1988, CE de la Hanovra a
invitat Comisia la intensificarea dialogului cu partenerii sociali.
Europa va putea beneficia în acest fel, de o conlucrare a eforturilor de
progres, rolul negocierilor completând în mod natural pe cel al
reglementãrilor (naþionale ºi comunitare) în fixarea regulilor generale de
protecþie socialã.
Dupã cum se poate observa din scurta analizã prezentatã, politica
comunitarã a înregistrat, în domeniul social, rezultate deosebite. Cadrul
economic în continuã deteriorare, existenþa unei largi varietãþi de tradiþii
sociale ºi a unor standarde ale nivelului de trai diferite de la o þarã la alta,
impun Pieþei Comune concentrarea eforturilor sale din domeniul
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programelor sociale, în aºa fel încât, Europa fãrã frontiere a anului 1982 sã
devinã, totodatã, ºi o Europã “socialã”, caracterizatã de o importantã
ameliorare a condiþiilor de viaþã ºi de muncã alãturi de puternica coeziune
economicã ºi socialã a þãrilor membre.
Europa celor 12 îºi fondeazã programele în domeniul social pe
modele proprii ºi valorile fundamentale ale fiecãrei þãri, fãrã sã-ºi propunã o
unificare a ansamblurilor dispoziþiilor ºi practicilor sociale ale acestora
cãutând sã evidenþieze prioritãþile unor acþiuni comune ºi sã aleagã sau sã
combine modalitãþile optime, care dupã caz, sã asigure eficacitatea ºi
coerenþa politicii sociale în perspectiva creãrii “spaþiului social european” al
anului 1992.
2.2.2. Germania
1. Concept, obiective, organizare
Prin preluarea treptatã a unei mari pãrþi din nevoia de securitate
individualã de la grupurile tradiþionale (familie, vecini, comunã), statul
federal vest-german a devenit un stat social, consfinþit ca atare în constituþia
sa, la articolele 20 ºi 28, referitoare la “statul federal social” ºi la “statul
social de drept”.
O datã cu venirea la putere a coaliþiei guvernamentale conduse de
social-democraþi (1969), concepþia de bazã a sistemului vest-german de
securitate socialã s-a schimbat radical. Prin includerea în sistem aproape a
întregii populaþii s-au realizat mai multe obiective:
− diminuarea tensiunii sociale existente între beneficiarii prestaþiilor
sociale ºi cei ce le subvenþioneazã, întrucât, în mãsura în care
securitatea socialã este acceptatã de toþi, conflictele potenþiale se
transformã, în cadrul sistemului, în avantaje relative;
− crearea condiþiilor de utilizare a politicii sociale ca instrument de
conducere social-economicã, bazat pe planificarea pe termen lung
a evoluþiilor sociale derivate ºi nederivate, ceea ce echivaleazã cu
transformarea politicii sociale în pârghie a creºterii economice
viitoare. Anual, guvernul prezintã parlamentului rapoarte privind
evoluþia sistemului de securitate socialã, prestaþiile sociale fiind
evaluate în funcþie de rezultatele urmãrite, de modul de împãrþire a
puterii politice ºi a competenþelor sociale;
− crearea de condiþii pentru conservarea optimã ºi refacerea forþei
de muncã, obiectiv realizabil prin mutarea centrului de greutate pe
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mãsurile pe termen mediu ºi lung, singura cale de realizare a
creºterii economice generale pe baza politicii sociale. În felul
acesta politica socialã poate avea acelaºi efect benefic asupra
economiei, ca ºi politica educaþiei ºi învãþãmântului public;
− întãrirea potenþialului securitãþii sociale, ca urmare a efectului de
feed-back produs în cadrul sistemului economico-social de
creºtere economicã ºi de ocuparea forþei de muncã.
Succesul politicii sociale vest-germane se datoreazã în primul rând
succesului economiei caracterizate prin lungi perioade de avânt ºi
prosperitate. Consolidat în perioadele de avânt economic, sistemul vestgerman de securitate socialã este suprasolicitat în perioadele de recesiune
economicã, când datoritã creºterii ºomajului, subvenþionarea prestaþiilor
sociale de cãtre societate devine mai dificilã. În aceste perioade se pot face
auzite voci care solicitã reducerea prestaþiilor sociale. Societatea însã, prin
instituþiile sale democratice, vegheazã la respectarea contractului social
exprimat prin securitate socialã al cãrui obiectiv principal este corectarea
repartiþiei inechitabile a veniturilor între diferite grupuri sociale, repartiþie
inerentã unei economii orientate spre performanþã. Derogarea de la acest
obiectiv poate duce la pierderea consensului social, la diminuarea loialitãþii
maselor faþã de regim, la compromiterea ideii de echitate socialã.
Într-o societate bazatã pe etosul muncii cum este cea vest-germanã
majoritatea populaþiei este constituitã din oameni ai muncii din care, cea mai
mare parte se întreþin exclusiv din salarii pentru aceºtia, orice întrerupere a
activitãþii profesionale, din diferite cauze poate însemna pierderea
mijloacelor de trai. De aceea, prestaþiile sociale vest-germane “clasice”
reprezintã în primul rând ajutor pentru cazurile de întrerupere temporarã sau
de duratã a muncii accident de muncã invaliditate, vârstã înaintatã, ºomaj,
maternitate. În prestaþiile “clasice” se mai includ pensiile de rãzboi ºi ajutorul
social acordat marginalizaþilor societãþii. Prestaþiilor “clasice” li s-au adãugat
în decursul timpului scutirile de datori (din 1949), alocaþiile pentru copii
(1954), ajutoarele de bãtrâneþe pentru agricultori (din 1957), alocaþiile de
chirie (1960), mãsurile de profilaxie ºi reabilitare (1969).
Structura sistemului vest-german de securitate socialã este rezultatul
evoluþiei sale istorice ºi are la bazã trei criterii al riscului (explicând existenþa
instituþiilor de securitate socialã destinate pentru accident, ºomaj, boalã), al
profesiunii (justificând existenþa de case de asigurãri de boalã destinate
pentru funcþionari, pentru agricultori, pentru muncitori, pentru mineri, pentru
meºteºugari etc.) ºi teritorial (explicând organizarea regionalã a asigurãrilor

380
de boalã, precum ºi existenþa a 11 case de pensii diferite pentru muncitori).
Ajutorul de ºomaj ºi asistenþã pentru echilibrarea bugetelor familiilor sãrace
(alocaþii pentru copii etc.) sunt organizate la nivel central.
Organizarea dupã criteriul riscului creeazã situaþia ca anumite mãsuri
sociale sã fie realizate de toate sau de mai multe instituþii de securitate
socialã. Multitudinea instituþiilor ce acordã prestaþii sociale poate face, fie ca
aceleaºi mãsuri de politicã socialã sã fie realizate de mai multe instituþii, fie
ca pentru atingerea anumitor scopuri sã fie utilizate concomitent diferite
mijloace, fie ca aceleaºi instituþii sã ofere aceleaºi prestaþii diferiþilor
beneficiari.
Caracteristic sistemului vest-german de securitate socialã este ºi
faptul cã, adesea, cheltuielile pentru o anumitã prestaþie nu sunt suportatã
numai de o singurã instituþie.
Nu ne referim în acest sens la subvenþiile statului federal, care
completeazã adesea sursele de finanþare a diferitelor prestaþii sociale, ci la
faptul cã instituþiile de securitate socialã îºi restituie reciproc sau primesc de
la terþi diverse sume, aºa încât o prestaþie este finanþatã din 2, 3 surse.
La nivel central, de politica socialã rãspunde Ministerul Muncii ºi al
Ordinii Sociale, care are iniþiativã legislativã ºi se ocupã de elaborarea
proiectelor de legi ºi de aplicarea legilor ce reglementeazã securitatea
socialã vest-germanã.
Ministerul de Finanþe datoritã importanþei subvenþiei de stat în
securitatea socialã vest-germanã, are de asemenea un rol de seamã în
ceea ce priveºte politica socialã, dar iniþiazã, elaboreazã ºi aplicã legi numai
cu referire la înlesnirile fiscale ºi la asistenþa pentru echilibrarea bugetelor
familiilor sãrace.
Majoritatea celorlalte ministere federale au compartimente
specializate în problemele sociale ce interfereazã sferele lor de activitate,
compartimente care au ºi sarcina de a le apãra interesele pe lângã
Ministerul Muncii ºi al Ordinii Sociale.
Iniþiativa legislativã poate pleca de la orice minister. Ea este însã de
obicei adusã la cunoºtinþa ministrului muncii, care poate dispune
Ministerului pe care-l poate conduce elaborarea unui proiect de lege, în
colaborare cu forurile respective. Proiectele legilor sociale se înainteazã
tuturor ministerelor, pentru a controla în ce mãsurã prevederile lor au
contingenþã cu activitatea proprie.
Prestaþiile sociale vest-germane reprezintã combinaþii de elemente de
asigurãri, cu elemente de asistenþã socialã ºi de ajutor social. Singurul
domeniu la finanþarea cãruia statul nu participã deloc cu subvenþii este cel al
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asigurãrilor de boalã. În cele ce urmeazã vom reda succint modul de
organizare a prestaþiilor în acest domeniu.
Asiguraþii de boalã beneficiazã de prestaþii în bani ºi de prestaþii în
naturã.
Prestaþiile în bani constau din salariul integral, plãtit de patron, pe
primele 6 sãptãmâni de concediu medical ºi dintr-o indemnizaþie echivalentã
cu 75% din salariu (85% pentru familiºti) plãtitã de casa de asigurãri
(Krankenkasse) începând cu sãptãmâna a ºaptea.
Prestaþiile în naturã constau din consultaþii medicale, îngrijire
medicalã, spitalizare, intervenþie chirurgicalã, asistenþã stomatologicã pentru
asigurat ºi membrii familiei. Contribuþia asiguratului la costul acestor
prestaþii este (deocamdatã) neglijabilã astfel, el primeºte complet gratuit
servicii medicale, inclusiv spitalizare (în categoria a III-a de confort) ºi
servicii stomatologice normale (cele suplimentare se plãtesc). Produsele
farmaceutice sunt gratuite pentru pensionari, restul asiguraþilor achitând
numai 20% din valoarea reþetei, dar nu mai mult de o anumitã sumã.
Cvasi-gratuitatea prestaþiilor în asigurãrile de boalã este însã limitatã
prin plafonarea, pentru funcþionari, a înscrieri în casele de asigurãri la
venitul anual de 19 mii DM pentru toþi funcþionarii cu venituri sub acest nivel
ºi pentru toþi muncitorii, înscrierea este obligatorie în viitor se preconizeazã
mãrirea contribuþiei asiguratului la costul prestaþiilor de care beneficiazã.
Sistemul de organizare a prestaþiilor în asigurãrile de boalã se
caracterizeazã printr-un anumit nivel de integrare între 4 parteneri:
asiguratul, casa de asigurãri, prestatorii de servicii medicale ºi asociaþia
medicilor agreaþi de casele de asigurãri. Medicii nu sunt plãtiþi de asigurat, ci
de casa de asigurãri în mod indirect, prin vãrsarea ratelor de asigurare la
asociaþia medicilor, care achitã apoi onorariile. Asociaþia medicilor poate
astfel exercita un anumit control asupra membrilor sãi iar asiguratul îºi
poate alege medicul preferat.
Casele de asigurãri plãtesc asociaþilor medicilor agreaþi fie global, fie
în funcþie de numãrul asiguraþilor fie sub forma unei sume forfetare pentru
fiecare caz de boalã, fie în sistem mixt. Asociaþiile medicilor agreaþi plãtesc
membrilor lor potrivit unor chei de repartiþie convenite cu Federaþia caselor
de asigurãri de boalã. Casele de asigurãri încheie ºi convenþii cu anumite
spitale care presteazã servicii asiguraþilor respectivi.
2. Programe de politicã socialã
Unele probleme ale politicii sociale se modificã continuu în funcþie de
schimbarea raportului de forþe politice ºi a opiniei publice. Altele se
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caracterizeazã printr-o anumitã stabilitate, rãmânând neschimbate o
anumitã perioadã de timp. Aºa sunt problema “dinamizãrii” pensiilor, cea a
salariului integral într-o anumitã perioadã a concediului medical, cea a
suportãrii anumitor cheltuieli medicale de cãtre asigurat, cea a alocaþiilor
pentru copii, sau cea a categoriilor sociale ce trebuie incluse în asigurãrile
obligatorii de pensie. Faþã de abundenþa unor asemenea probleme parþiale,
apãrute în decursul timpului, numãrul de programe referitoare la întregul
sistem de securitate socialã sau numai una dintre sferele acestuia este
relativ mic.
2.1. Modele ºi teze premergãtoare apariþiei programelor
2.1.1. Modelul lui Gerhard Mackenreth (1952)
Mackenreth susþine acoperirea cheltuielilor sociale numai din venitul
naþional curent, considerând nejustificatã din punct de vedere economic
cumularea în perspectivã a fondurilor de consum. În afarã de aceasta,
mijloacele neutilizate în consum devin capital, care nu se poate
retransforma în consum (adicã în cheltuialã socialã), cãci este imposibil de
consumat fabrici, instalaþii, maºini. De aceea este necesarã stabilirea unor
prioritãþi mãrirea volumului prestaþiilor sociale în conformitate cu aceste
necesitãþi s-ar putea realiza fie prin restructurarea consumului, fie prin
reducerea investiþiilor, fie prin creºterea produsului social, dar numai ultima
cale se justificã din punct de vedere economic.
La baza stabilirii prestaþiilor trebuie sã stea criterii obiective, elaborate
de oamenii de ºtiinþã în colaborare cu politicienii, în aºa fel ca la condiþii
egale sã corespundã drepturi egale ºi prestaþii egale.
Legãtura strânsã dintre economic ºi social face ca toate diferenþierile
juridice ºi istorice din cadrul sistemului vest-german de securitate socialã sã
fie perimate, sub aspect economic neexistând nicio deosebire între asigurãri
sociale, asistenþã socialã ºi ajutor social, care nu sunt altceva decât
prelevãri din venitul naþional curent. Eroarea fundamentalã care stã la baza
sistemului vest-german de securitate socialã este aplicarea în economie a
principiului asigurãrilor private. Cãci acest principiu, ºi adecvat numai
protejãrii individului în cazul devierii vieþii sale de la norma socialã, eºueazã
atunci când este utilizat în scopul protejãrii economiei de riscul modificãrii
normei sociale.
Mackenreth considerã nejustificatã din punct de vedere economic nu
numai baza legislativã a sistemului de securitate socialã, ci ºi garantarea
prestaþiilor sociale pentru capitalurile aflate la instituþiile de securitate
socialã. Cãci amploarea cheltuielilor sociale face ca transformarea
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capitalului în mijloace de consum sã nu poatã avea loc fãrã urmãri negative
de proporþii pentru economia naþionalã. El propune înlocuirea acestui
procedeu prin metoda impozitãrii.
Mackenreth a mai emis ºi pãreri asupra unor anumite probleme
sociale. Astfel, el considerã cã în centrul politicii sociale nu trebuie sã se
afle o anumitã clasã socialã, ci familia, din toate clasele sociale. El propune
de asemenea, ca, în scopul stimulãrii muncii, nivelul pensiei sã fie mai mic
decât nivelul salariilor ºi direct proporþional cu numãrul de rate de asigurare
achitat. (În concepþia lui pensia ar urma sã fie compusã dintr-o sumã fixã
acordatã de stat, la care sã se adauge o sumã corespunzãtoare numãrului
de rate).
2.1.2. Modelul lui Walter Auerbachs (1952)
ªi acest model, supranumit “al soluþiei optime”, respinge ideea
combinaþiei de asigurãri, asistenþã socialã ºi ajutor social, ca ineficientã din
punct de vedere economic. El acceptã însã deosebirile esenþiale dintre
tipurile de prestaþii sociale ca ºi gratuitatea prestaþiilor de asistenþã (celelalte
prestaþii urmând a depinde de mãrimea ºi numãrul de rate de asigurare
achitate) ºi caracterul subsidiar al prestaþiilor de ajutor (condiþionarea
acordãrii lor de dovedire a pauperitãþii).
Modelul ar urma sã fie pus în aplicare nu de ministerul de resort, care
dupã aprecierea lui Auerbachs ºi-a dovedit incompetenþa, ci de un grup de
experþi neutri.
Întrucât nevoia de protecþie împotriva riscurilor sociale tipice este
resimþitã de întreaga populaþie, Auerbachs considerã cã ar trebui analizatã
oportunitatea includerii tuturor cetãþenilor în asigurãrile de boalã, de pensie
ºi de invaliditate. În privinþa mãrimii ºi structurii pensiei, Auerbachs
împãrtãºeºte opiniile lui Mackenroths.
2.2. Programe sociale preconizând un sistem de securitate socialã
diferit de cel în vigoare
2.2.1. Memoriul de la Rothenfels (1955)
Acest program, supranumit “Noua ordine a prestaþiilor sociale”, a fost
elaborat de profesorii universitari Hans Achinger, Josepf Höffner, Hans
Mathesius ºi Ludwig Neundörfer ºi propune un sistem de securitate socialã
ajustat la politica economicã.
Preconizând centrarea securitãþii sociale pe nevoi ºi nu pe indivizi, cei
patru profesori considerã cã ea trebuie sã cuprindã numai trei sfere: tineret,
risc profesional, vârstnici.
În contradicþie cu reglementãrile în vigoare, programul propune
repartizarea funcþiilor securitãþii sociale pentru boalã ºi invaliditate în raport
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cu natura prestaþiilor ºi nu cu cauza vãtãmãrii. El propune, de asemenea,
introducerea în asigurãrile sociale de boalã a sistemului ratelor de asigurare
diferenþiate (ca în asigurãrile private), dând dreptul la servicii diferenþiate, cu
condiþia ca serviciile de bazã sã nu depãºeascã un anumit tarif.
Cei patru profesori preconizeazã ample mãsuri de stimulare a muncii:
− reducerea pensiilor de invaliditate la un nivel care sã încurajeze
practicarea unei activitãþi productive ele putându-le egala pe cele
de vârstã numai în cazul invaliditãþii totale;
− mutarea accentului principal pe ajutor de deplasare, pe cãutarea
unui loc de muncã ºi pe alte mãsuri de politicã economicã, în
domeniul protecþiei sociale contra-ºomajului;
− accentuarea dreptului orfanilor la educaþie sistarea acordãrii,
indiferent de vârstã ºi capacitate profesionalã, a pensiilor de
vãduvie (concomitent cu facilitarea încadrãrii vãduvelor în viaþa
profesionalã), sprijinirea materialã a vãduvelor cu copii, prin
înlocuirea pensiei de vãduvã ºi a pensiei de orfan cu o singurã
pensie globalã, mai mare, în funcþie de numãrul orfanilor, care sã
asigure necesitãþile familiei;
− asigurarea din surse proprii sau ale întreprinderii, a unei treimi din
venitul vârstnicului urmând ca pensia de asigurãri sociale sã nu
mai reprezinte decât cca 50%. Micºorarea, cu vârsta a
necesitãþilor vitale, ar justifica un nivel al venitului vârstnicului de
75% din nivelul venitului unei persoane active.
În privinþa finanþãrii prestaþiilor sociale, cei 4 profesori considerã cã
trebuie sã se renunþe la subvenþiile de stat, cãci impozitele directe incluse în
subvenþii sunt suportate ºi de cãtre beneficiarii acestora (taxele sociale
plãtite de patroni pentru salariaþi) se includ în preþurile bunurilor de larg
consum). Ei propun, ca, în virtutea principiului subsidiaritãþii, securitatea
socialã sã fie finanþatã prin ratele de asigurare prin participarea asiguratului
la costul serviciilor medicale de care beneficiazã ºi prin contribuþii ale
grupurilor profesionale. Statul ar urma sã intervinã numai în cazuri
excepþionale, pentru acoperirea riscurilor ce nu pot constitui obiect al
asigurãrii (mãsuri de reabilitare depãºind o anumitã limitã, cheltuieli pentru
protecþia tineretului etc.).
În mãsura în care ar fi necesar ºi ajutorul statului, cei mai buni
sponsori ar fi consideraþi nu statul federal ºi nici guvernele landurilor, ci
administraþiile comunale, cãci cunosc mai bine situaþia localã.
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2.2.2. Planul Schreiber (1955)
Acest program se aseamãnã cu memoriul de la Rethenfels în privinþa
contractului de solidaritate dintre generaþii, a neadmiterii decât în mod
excepþional a subvenþiilor de stat ºi a procedeului de formare a fondurilor de
pensii ºi de calcul al pensiei. Aici însã, contractul de solidaritate dintre
generaþii constituie baza ºi punctul de plecare al reformãrii securitãþii sociale
ºi presupune de aceea, obligativitatea includerii în sistem a tuturor celor ce
obþin câºtiguri din muncã, indiferent de venit.1
Acest contract de solidaritate (care este de fapt o reformulare a tezei
lui Mackenreths asupra necesitãþii acoperirii tuturor cheltuielilor sociale din
venitul naþional curent) înseamnã atribuirea unei pãrþi din totalul veniturilor
din muncã, copiilor, adolescenþilor ºi vârstnicilor. Dreptul lor la întreþinere sar justifica prin obligaþia ca atunci când se aflã la vârsta mijlocie (vârsta de
muncã) sã punã o cotã din venit la dispoziþia indivizilor ce nu participã la
procesul economic. Aceastã transferare de venit ar urma sã se producã în
cadrul unei “case de pensii a poporului” care sã reuneascã toate casele de
pensii existente.
Schreiber propune ºi un model de calculare a pensiei care sã se
bazeze exclusiv pe ratele de asigurare, sã þinã seama de evoluþia
economicã ºi socialã ºi sã permitã autoreglarea, eliminând deci intervenþia
legiuitorului. Potrivit acestui model, fiecare om al muncii de 20-65 ani ar
urma sã depunã regulat, la “casa de pensii a poporului”, o ratã de asigurare
reprezentând un anumit procent din salariul sãu brut. În fiecare an, la 1
septembrie, Ministerul Muncii ar urma sã dea publicitãþii venitul mediu din
muncã obþinut în þarã în anul precedent ºi care sã se ia în calcul la stabilirea
pensiei din anul imediat urmãtor. De fiecare datã cu ocazia achitãrii ratei de
cãtre asigurat, ºi a eliberãrii chitanþei, casa de pensii ar înregistra punctele
de pensie corespunzãtoare ratei depuse. Aceste puncte s-ar calcula
împãrþind venitul mediu din muncã din anul precedent la rata de asigurare ºi
multiplicând cu 100. La împlinirea vârstei de pensionare s-ar aduna toate
punctele de pensie obþinute de individ într-o viaþã de muncã. La sfârºitul
1

Mai târziu, Schreiber revine asupra propunerii ca din sistem sã facã parte toþi oamenii
muncii, indiferent de venit, sugerând sã nu se stabileascã un plafon, ci un multiplu al
salariului mediu pe þarã din anul precedent. Asiguraþii ce depãºesc nivelul de venit
stabilit pentru asigurarea obligatorie ar urma sã nu fie excluºi total, ci numai pentru
partea de venit în plus. Schreiber mai propune ca obligativitatea asigurãrii sã se
extindã cel puþin asupra meseriaºilor, liber-profesioniºtilor, comercianþilor cu amãnuntul
ºi micilor fermieri.
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fiecãrui an, în decembrie, casa de pensii ar totaliza sumele punctelor tuturor
membrilor sãi ce ar urma sã iasã la pensie în anul urmãtor ºi ratele de
asigurare din anul expirat. Din împãrþirea totalului ratelor de asigurare la
totalul punctelor de pensie ar rezulta cuantumul de pensie al fiecãrui punct,
care s-ar da publicitãþii de cãtre Ministerul Muncii. Mãrimea pensiei fiecãrui
nou pensionar s-ar obþine înmulþind numãrul de puncte dobândite cu
cuantumul de pensie al fiecãrui punct.
Acest model de calculare a pensiei permite ajustarea ei automatã la
veniturile din muncã (“dinamizarea pensiei”) ºi participarea pensionarului la
roadele bunãstãrii generale, la care este îndreptãþit prin munca depusã în
întreaga viaþã activã. El permite ºi obiectivarea ºi depolitizarea conceptului
de “actualizare a pensiei”.
În ceea ce priveºte mãrimea pensiei, Schreiber considerã, ca ºi
autorii memoriului de la Rothenfels, cã trebuie sã se aibã în vedere nevoile
mai reduse ale vârstnicului ºi stimularea economisirii pentru bãtrâneþe. De
aceea, propune ca pensia sã reprezinte circa 50% din ultimul venit brut din
muncã. El apreciazã cã ratele de asigurare nu trebuie sã fie prea mari ºi cã
ele pot varia în funcþie de necesitãþi.
Mai târziu Schreiber ºi-a revizuit întrucâtva formula, luând în calcul nu
suma ratelor de asigurare din anul expirat, ci media aritmeticã a sumei
respective pe ultimii trei ani. Formula lui Schreiber a fost îmbunãtãþitã de
profesorul Heinz Müller, care a propus ca în locul venitului mediu din ultimul
an sã se ia în calcul venitul mediu din ultimii 5 ani, cãci o ajustare prea
rapidã a pensiilor la câºtigurile din muncã ar produce dificultãþi economiei
naþionale. Profesorul Wilhelm Röpke respinge total proiectul lui Schreiber de
reformare a sistemului pensiilor, afirmând cã aplicarea lui ar duce la
blocarea surselor de formare a capitalului ºi la stagnarea creºterii
economice, ceea ce ar anula ºi posibilitatea ajustãrii pensiilor. Totuºi, planul
Schreiber s-a bucurat de multã popularitate în decursul timpului, cãci el a
impus noþiunea de “dinamizarea pensiilor”, cuvânt-cheie al noii politici
sociale.
Al doilea pilon al planului Schreiber îl constituie introducerea aºanumitei pensii de tinereþe, în locul alocaþiilor pentru copii ºi subvenþiilor de
studii. Schreiber recomandã oamenilor muncii sã încheie un contract de
solidaritate pe baza cãruia copiii ºi tinerii pânã la vârsta de 20 de ani sã
poatã beneficia de un avans asupra viitorului venit din muncã, avans pe
care urmeazã a-l restitui la vârsta de 35-63 de ani în rate (sub formã de
impozit) la “Casa de pensii a poporului”. Din aceste rate ar urma sã se
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finanþeze întreþinerea copiilor ºi tinerilor pânã la 20de ani din generaþia
urmãtoare. Nivelul ratelor ar urma sã fie adaptat situaþiei materiale a
plãtitorilor. În cazul unei familii cu doi copii ºi un singur aducãtor de venit,
suma ratelor ar trebui sã echivaleze cheltuielile de întreþinere pânã la vârsta
de 20 de ani a capului familiei; familiile cu mai mult de doi copii ar urma sã
plãteascã mai puþin, celibatarii mai mult, iar familiile cu doi aducãtori de
venit – în funcþie de venit ºi de numãrul copiilor.
2.2.3. “Planul social” al Partidului Social - Democrat” (1957)
Acest program este, alãturi de memoriul de la Rothenfels, cel mai
cuprinzãtor ºi mai detaliat. Deºi are la bazã conceptul social al Partidului
Social - Democrat, el a fost elaborat de un grup de oameni de ºtiinþã dintre
care au fãcut parte ºi Walter Auerbachs ºi Ludwig Preller. Spre deosebire
de memoriul de la Rothenfels, care propune structurarea sistemului de
securitate socialã dupã riscurile vieþii ºi dupã natura prestaþiei, “planul
social” preconizeazã organizarea sistemului dupã funcþiunile fiecãreia dintre
prestaþiile sociale. Obiectivul sãu este crearea unei structuri clare de cerere
ºi a unei oferte complete de prestaþii. Potrivit “planului social”, securitatea
socialã ar urma sã se sprijine pe trei piloni: prestaþiile medicale, prestaþiile
profesionale ºi prestaþiile financiare.
În ceea ce priveºte prestaþiile medicale, “planul social” propune, ca ºi
memoriul de la Rothenfels, unificarea acordãrii lor ºi separarea de prestaþiile
financiare de duratã. Spre deosebire însã de memoriul de la Rothenfels,
“planul social” propune ca cheltuielile respective sã fie restituite instituþiei
prestatoare de cãtre celelalte instituþii de securitate socialã ºi susþine ca
accentul principal sã fie pus pe mãsurile profilactice, ceea ce înseamnã
transformarea asigurãrilor de boalã în protecþie efectivã a sãnãtãþii. De
asemenea, “Planul social” prevede menþinerea situaþiei existente în ceea ce
priveºte drepturile asiguratului, adicã oferirea ºi a unei securitãþi economice,
inclusiv pentru familie (este vorba desigur de sprijin financiar pentru boli de
duratã mai mare, cãci primele ºase sãptãmâni de concediu medical se
plãtesc de cãtre patron). “Planul social” nu agreeazã participarea bolnavului
asigurat la finanþarea cheltuielilor medicale, dar sprijinã ideea suportãrii
costului medicamentelor, în proporþie mai mare pentru cele mai puþin
necesare ºi mai micã pentru cele indispensabile.
În aºa-zisele prestaþii profesionale, “planul social” include consultaþii
profesionale, mijlocirea încadrãrii în muncã, securitatea economicã în cazul
pierderii capacitãþii de muncã.
În ceea ce priveºte mãrimea pensiei, se apreciazã cã trebuie sã fie
echivalentã cu 75% din ultimul venit din muncã. Partidul Social - Democrat
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nu acceptã sistemul pensiei întreprinderii (pensia suplimentarã),
considerând inechitabil ca lãrgirea libertãþii personale (prin securitate
economicã) la vârstã înaintatã sã se facã pe seama îngrãdirii libertãþii
personale în timpul vieþii active.
“Planul social” susþine dreptul pensionarului la menþinerea puterii de
cumpãrare a pensiei, corespunzãtoare salariului reflectat în ratele de
asigurare achitate.
Pensiile de incapacitate totalã de muncã ar urma sã fie calculate ca ºi
cum invalidul ar fi cotizat la asigurãrile sociale pânã la vârsta de 65 de ani,
nivelul pensiei putând astfel ajunge pânã la douã treimi din câºtigul sãu
mediu din muncã.
“Planul social” prevede extinderea la întreaga populaþie a asigurãrii
obligatorii de boalã ºi la toþi muncitorii ºi funcþionãrii a asigurãrii obligatorii
de pensie, indiferent de nivelul veniturilor, precum ºi introducerea asigurãrii
minime obligatorii de pensie pentru oamenii muncii nesalariaþi.
În ceea ce priveºte finanþarea prestaþiilor sociale, “planul social”
prevede urmãtoarele:
− suportarea din subvenþii de stat a prestaþiilor medicale (inclusiv
controalele medicale preventive) ºi eventual a unei pãrþi din
cheltuielile aferente mãsurilor profilactice;
− finanþarea din ratele de asigurare, a tratamentului medical, a plãþii
concediului medical ºi a unei pãrþi din cheltuielile cu mãsurile
profilactice, serviciile medicale acordate depinzând de numãrul
ratelor de asigurare plãtite (vechimea asigurãrii);
− finanþarea în sistem mixt (subvenþii ºi rate de asigurare) a pensiilor
de vârstã ºi a celor de incapacitate de muncã;
− finanþarea din rate de asigurare a securitãþii contra ºomajului, în
mãsura în care aceasta va continua a fi menþinutã, ºi din subvenþii
a securitãþii profesionale ºi a ajutorului social.
2.2.4. Propunerile lui Sabel ºi ale lui Thieding: “Planul 26”
(1955/1956)
Ludwig Sabel a imaginat un program de organizare a asigurãrilor de
boalã care sã permitã o repartiþie mai echitabilã a prestaþiilor (la risc egal,
prestaþie egalã). Acesta s-ar putea realiza prin înlocuirea structurii orizontale
a sistemului de asigurare (instituþii diferite pentru acelaºi complex de
riscuri), cu o structurã verticalã, cuprinzând diferite tipuri de instituþii: pentru
asigurãri contra pierderii surselor de venit etc.
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Acest tip de reorganizare a asigurãrilor de boalã ar prezenta
urmãtoarele avantaje:
− aºezarea dreptului social pe baze echitabile;
− posibilitatea limitãrii asigurãrii obligatorii la anumite grupuri sociale,
urmând ca restul populaþiei sã se asigure facultativ;
− posibilitatea acordãrii de servicii suplimentare în cazul achitãrii de
rate de asigurare suplimentare.
Doctorul în medicinã Fr. Thieding, interpretând ºi dezvoltând o idee
din memoriul de la Rothenfels, susþine cã introducerea obligativitãþii
generale a asigurãrii ar echivala cu subminarea responsabilitãþii individuale.
El considerã cã în sistemul de securitate socialã trebuie incluºi în mod
obligatoriu numai indivizii incapabili sã-ºi poarte singuri de grijã. Dupã
doctorul Thieding, asiguraþii ar trebui împãrþiþi în douã categorii: cei cu
venituri atât de mici, încât n-ar putea trãi fãrã sprijinul societãþii ºi cei ce
necesitã numai protecþie socialã, care ar trebui obligaþi sã se asigure, dar în
domenii alese, nu impuse. Grupul celor ce necesitã sprijinul societãþii drept
condiþie a existenþei, ar urma sã constituie nucleul securitãþii sociale, în timp
ce indivizii din celãlalt grup, format din muncitori ºi funcþionari cu salarii
peste un anumit nivel, ar urma sã se asigure numai contra catastrofelor ºi a
unor pericole serioase ale existenþei.
În ceea ce priveºte repartiþia funcþiunilor între instituþiile de asigurare,
Thieding împãrtãºeºte punctul de vedere din memoriul de la Rothenfels:
casele de pensii trebuie sã se specializeze în pensii de bãtrâneþe, de
invaliditate totalã ºi de urmaº, casele de asigurare de accident – în pensii,
în timp ce toate prestaþiile medicale, indiferent de motivele acordãrii, sã fie
de competenþa unei singure instituþii (“casã de sãnãtate”), organizate la
nivel de land.
Thieding considerã cã ajutorul economic în caz de boalã, spre
deosebire de prestaþiile medicale, ar trebuie sã depindã de mãrimea ºi
numãrul ratelor de asigurare achitate.
El opineazã, de asemenea, cã ratele de asigurare trebuie sã se
suporte integral de asiguraþi, renunþându-se la contribuþia patronilor.
În ceea ce priveºte ajustarea pensiilor la nivelul de trai, Thieding o
apreciazã ca justificatã numai în condiþiile sporirii concomitente a veniturilor
tuturor cetãþenilor ºi bazatã pe menþinerea puterii de cumpãrare a monedei
naþionale.
“Planul 26”, elaborat de Bernhard Skrodzki, propune renunþarea
completã la sistemul tradiþional de securitate socialã ºi înlocuirea lui cu
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conturi (închise) de economii, asupra cãrora asiguraþii ar urma sã aibã
drepturi de proprietate deplinã. Skrodzki considerã cã ratele de asigurare
depuse în cont, împreunã cu dobânzile aferente ar putea constitui o
garanþie suficientã de asigurare contra tuturor riscurilor vieþii. În cazul în
care ar fi necesarã cheltuirea prea devreme a sumelor depuse prea
devreme a sumelor depuse, s-ar impune recurgerea la subvenþii de stat,
care n-ar fi însã mai mari ca cele acordate în cadrul sistemului de securitate
socialã în vigoare.
2.3. Programe sociale bazate pe sistemul de securitate socialã
în vigoare
2.3.1. Expertiza profesorului Bogs (1954)
Expertiza, efectuatã la cererea Consiliului pentru reorganizarea
prestaþiilor sociale din Ministerul Muncii ºi al Ordinii Sociale, pleacã de la
menþinerea diferenþelor existente între asigurãri, asistenþã socialã ºi ajutor
social, cele trei componente ale securitãþii sociale vest-germane. Profesorul
Bogs considerã însã necesarã stimularea iniþiativei de autoasistenþã, statul
urmând sã intervinã numai acolo unde nu se poate asigura un minimum de
securitate socialã prin forþe proprii. În acest sens, el propune cã mãrimea
pensiei de bãtrâneþe sã depindã într-o mai mare mãsurã de nivelul ratei de
asigurare ºi de durata asigurãrii. Pensia de bazã (finanþatã prin subvenþii de
stat) ar urma sã disparã, întreaga pensie urmând a fi constituitã din ratele
de asigurare ºi putând fi mãritã (prin subvenþii), pentru a putea reprezenta
circa 65% din venitul din muncã din perioada cotizãrii la asigurãrile sociale.
Statul ar urma sã contribuie cu subvenþii ºi atunci când, datoritã duratei prea
mici de asigurare, ratele nu pot finanþa o pensie corespunzãtoare, dar
aceastã posibilitate n-ar trebui neapãrat legiferatã.
Profesorul Bogs este de pãrere cã asistenþa socialã a invalizilor prin
accident de muncã sau boli profesionale trebuie separatã de asistenþa
socialã a vârstnicilor ºi cuplatã cu asistenþa socialã a invalizilor prin
accident, riscurile fiind foarte asemãnãtoare. Pensia de invaliditate ar trebui
calculatã ca ºi cum asiguratul ar fi cotizat la asigurãrile sociale pânã la 65
de ani.
Pentru urmaºi, Bogs propune o pensie de 60% din pensia asiguratului
ºi posibilitatea subvenþiilor de stat, la nevoie.
Bogs opineazã cã la anumite perioade, pensiile trebuie ajustate la
costul vieþii, dar aceasta nu trebuie sã se facã automat.
În ceea ce priveºte asigurãrile de boalã, el propune participarea
asiguratului la costul medicamentelor ºi considerã necesarã introducerea
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unei taxe asupra certificatelor medicale. Aceste mãsuri ar urma sã atenueze
deficienþele sistemului în vigoare, în special, cererea nemotivatã de
asistenþã medicalã ºi concurenþa dintre medicii agreaþi de casele de
asigurãri.
2.3.2. Memoriul de la Köln (1955)
Autorii acestui memoriu, profesorii Walter Rohrbach, Erich Roehrbein
ºi Karl Meyrich iau poziþie criticã faþã de memoriul de la Rothenfols,
susþinând cã reforma socialã trebuie sã reprezinte o adaptare la noile
cerinþe a mãsurilor sociale deja experimentate, cu menþinerea ordinei de
drept, ºi cã statul trebuie sã acopere anual deficitul instituþiilor de securitate
socialã.
Ei resping teza preluãrii de cãtre asociaþiile profesionale a asistenþei
economice a tuturor bolnavilor, precizând cã aceastã mãsurã ar încãlca
legea asigurãrii de accident.
2.3.3. “Ancheta socialã” (1966)
Acest program, elaborat de profesorii Hans Achinger, Walter Bogs,
Helmut Meinhold ºi Wilfried Schreiber, propune o mai bunã corelare între
politica economicã ºi politica socialã. El preconizeazã o politicã socialã
raþionalã, bazatã pe un buget social planificat (pe o perioadã de 3-5 ani),
corelat cu bugetul economiei naþionale ºi pe o ierarhie a prioritãþilor.
Cei patru profesori, autori ai acestui program, considerã cã este
necesar sã se renunþe atât la obligativitatea asigurãrii (pentru cei cu venituri
medii ºi mici) cât ºi la interzicerea ei (pentru cei cu venituri mari).
Ei solicitã separarea netã a asigurãrii de bãtrâneþe de cea pentru
incapacitate de muncã, simplificarea asistenþei vãduvelor, aducerea la
acelaºi nivel a ratelor de asigurare obligatorie ºi facultativã de pensie de
vârstã, unificarea criteriilor de mãsurare a diminuãrii capacitãþii de muncã.
Ei se opun reducerii numãrului de instituþii de securitate socialã,
apreciind cã legea prevede o colaborare strânsã a acestora, ºi cã numãrul
lor mare nu este decât o consecinþã a multitudinii prestaþiilor sociale.
2.3.4. Programul “Noile probleme sociale” al Uniunii CreºtinDemocrate (1975)
Acest program pleacã de la constatarea cã cuceririle pe plan social,
în special edificarea unui impunãtor sistem de securitate socialã,
îmbunãtãþirea situaþiei salariatului la locul de muncã ºi pacea socialã practic
nelimitatã au rezolvat multe probleme sociale, dar au dus la apariþia altora
noi, “care nu mai pot fi rezolvate prin reducerea politicii sociale la
contradicþia dintre muncã ºi capital”. Este vorba de problemele celor cu
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adevãrat sãraci ºi vrednici de ajutor, probleme ce ar apare tot mai evident în
conflictele dintre grupurile majoritare ºi cele minoritare, dintre grupurile
organizate ºi cele neorganizate, dintre apþi ºi inapþi de muncã. Pentru
abordarea acestor probleme ar fi necesarã modificarea corespunzãtoare a
instrumentelor politicii sociale.
Programul social al Uniunii Creºtin - Democrate propune urmãtoarele:
− reconsiderarea obiectivelor politicii sociale ºi stabilirea unei ierarhii
de prioritãþi social-politice;
− acordarea unei atenþii sporite aplicãrii principiilor echitãþii ºi
solidaritãþii în alegerea beneficiarilor de prestaþii sociale;
− sporirea eficienþei mãsurilor, de politicã socialã ºi a mijloacelor
financiare, astfel încât, pe de o parte sã se poatã menþine nivelul
de securitate socialã atins, iar pe de altã parte sã se poatã iniþia
sau intensifica realizarea altor cerinþe, neglijate pânã atunci, fãrã
grevarea suplimentarã a bugetului de stat. Dintre aceste cerinþe
fac parte realizarea egalitãþii femeii casnice cu femeia încadratã în
viaþa profesionalã, menþinerea demnitãþii umane la vârstã
înaintatã, prin asigurarea unui nivel de trai corespunzãtor,
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii muncitorilor imigraþi ºi a familiilor
acestora, îmbunãtãþirea tratamentului medical, a asistenþei ºi a
încadrãrii în muncã a handicapaþilor, consolidarea capacitãþii de
educare a familiei.
Programul creºtin-democraþilor este deci fundamentat pe teza cã
politica socialã nu este numai o problemã de cantitate - în speþa, de nivel al
bugetului social - ci mai presus de toate problemã de calitate.
3. Evaluarea rezultatelor
Programele sociale elaborate în decursul timpului au fost preluate mai
parþial de politica socialã, unele într-o mãsurã mai mare, altele într-o mãsurã
mai micã. Hotãrâtoare pentru politica socialã nu au fost însã aceste
programe, ci necesitatea adaptãrii la realitãþile economice – sociale ºi
politice în continuã schimbare. Aºa se explicã caracterul sãu pragmatic,
modelat în lupta de idei ºi pentru câºtigarea opiniei publice, dusã de
partidele politice reprezentate în parlament, ºi în special de Uniunea Creºtin
– Democratã ºi de Partidul Social-Democrat. Unele dintre ele cele mai
importante schimbãri în structura socioeconomicã a societãþii au fost cele
apãrute ca urmare a estompãrii diferenþelor dintre munca fizicã ºi munca
intelectualã. Aceste schimbãri, consecinþã a modernizãrii continue a
proceselor de producþie, a reducerii efortului fizic, a creºterii prestigiului
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economiei, social, politice ºi spiritual al muncii fizice, au marcat puternic
politica socialã vest-germanã, impunând unificarea reglementãrilor
referitoare la pensionarea muncitorilor ºi funcþionarilor ºi eliminarea
discriminãrilor privind modul de platã a primelor 6 sãptãmâni de concediu
medical. Politica socialã a trebuit sã gãseascã ºi soluþii de remediere a
efectelor negative apãrute ca urmare a tendinþei de scindare a familiei
urbane tradiþionalã compuse din trei generaþii, în familii mai mici, de douã
generaþii. Tendinþa de mutare a copiilor, dupã cãsãtorie, din casele
pãrinþilor, a impus mãrirea substanþialã a pensiei de bãtrâneþe. De la nivelul
unei simple indemnizaþii,ºi pânã la nivelul unui venit care sã asigure un trai
decent (circa 60% din salariul mediu).
Una din cele mai mari realizãri ale politicii sociale ºi asupra celor ce
practicã aºa-zisele profesiuni independente (agricultori, meseriaºi,
comercianþi, liber profesioniºti etc.), care în perioadele de recesiune
economicã se numãrã printre victime ale concurenþei. Ca urmare a integrãrii
continue a economiei ºi societãþii atât performanþele economice cât ºi
riscurile ºi rezultatele activitãþii acestor oameni ai muncii sunt condiþionate
social independenþa lor economicã devenindu-se fictivã. Societatea are deci
datoria sã-i includã în sistemul de securitate contra riscurilor vieþii.
Protecþia socialã a gospodãriilor þãrãneºti reprezintã ºi o mãsurã de
politicã economicã întrucât acordarea ajutorului de bãtrâneþe este
condiþionat de încetarea muncii la fermã ºi predarea fermei unui membru
mai tânãr al familiei, în scopul menþinerii productivitãþii muncii în agriculturã.
Din punct de vedere social, ajutorul se justificã prin faptul cã gospodãriile
þãrãneºti trebuie sã întreþinã familii mai numeroase (formate în general din
trei generaþii) în condiþii de muncã mai grele decât cele urbane ºi sã facã
faþã unei concurenþe mai intense decât cele din industrie. Legea prevede ca
în cazul îmbolnãvirii fermierului s-au a soþiei acestuia, casa de asigurãri sã-i
punã la dispoziþie forþa de muncã pentru executarea lucrãrilor agricole
restante.
Meseriaºii, deºi au fost asimilaþi muncitorilor, plãtesc rate de
asigurare mai mici întrucât le suportã integral ºi beneficiazã de pensii mai
mici. Pentru a nu împovãra micile ateliere. Legea prevede ca meseriaºii
care lucreazã cu un ucenic, cu soþia sau o altã rudã de gradul întâi sã poatã
plãti rata de asigurare de pensii numai odatã la douã luni.
Micii patroni (cu pânã la 20 de salariaþi, exclusiv ucenicii) sunt ºi ei
protejaþi de riscul economic implicat de obligativitatea plãþii salariului integral
în timpul concediilor medicale, prin rambursarea de cãtre casa de asigurãri
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a 80% din cheltuiala respectivã, suma recuperându-se prin impozitarea
tuturor patronilor.
Conceptul de politicã socialã s-a schimbat substanþial, nu numai prin
includerea în sistemul securitãþii sociale a unor noi categorii
socioprofesionale, ci ºi prin cuprinderea în lista de prestaþii sociale a
diferitelor servicii oferite de întreprinderi: pensie suplimentarã de bãtrâneþe
(condiþionatã de o anumitã vechime în întreprindere ºi reprezentând, pentru
muncitori, 10-20% din salariu), care se adaugã pensie obþinute prin casele
de asigurãri sociale, participare la beneficiile întreprinderii, cabinete
medicale, medici de uzinã, case de odihnã, locuinþe, amenajãri de tip liber,
grãdiniþe de copii, etc.
Deºi diviziunea muncii face politica socialã indispensabilã, indiferent
de situaþia economicã, securitatea socialã este puternic influenþatã de
politica economicã. Pe de altã parte, multe mãsuri sociale pot fi calificate ºi
ca mãsuri economice (protecþia socialã a fermierilor, meseriaºilor, etc.).
O deosebire netã între politica socialã ºi politica economicã nu se mai
poate face decât în domeniile muncii ºi al vieþii private.
În ultimul timp, se tinde spre o eficientizare sporitã a mãsurilor
sociale, urmãrindu-se ca creºterea bunãstãrii protejatului social sã nu
reducã, ci sã genereze, pe cât posibil, bunãstarea generalã ºi viitoare.
Aceasta se realizeazã în principal prin încurajarea “investiþiilor sociale”
(mãsuri de conservare ºi refacere a forþei de muncã subvenþii de studii etc.).
Prin stimularea muncii, baza oricãrei bunãstãri, prin urmãrirea atentã a
spiralei “pensii-preþuri”, care trebuie sã completeze spirala “salarii-preþuri”.
Realizarea pe de o parte a unui echilibru între puterea de cumpãrare a
pensiilor (cea mai importantã cheltuialã socialã) ºi cea a veniturilor din
muncã, asigurarea pe de altã parte a stabilitãþii valorii reale a pensiei contra
eroziunii inflaþiei, este una din cele mai importante sarcini ale politicii sociale
vest-germane. Datoritã creºterii notabile a cheltuielilor pentru plata pensiilor
(ca urmare a creºterii nivelului pensiei ºi a numãrului pensionarilor), la
indexarea pensiilor la costul vieþii, care are loc o datã la 4 ani, se utilizeazã
în prezent un procent de creºtere de 3 ori mai mic (2%) faþã de cel în
vigoare în perioada 1975-1985 (6%).
Legislaþia socialã mai nouã tinde sã descurajeze pensionarea acolo
unde existã alternative. Astfel, în cadrul prestaþiilor pentru invalizi, prioritarã
a devenit reabilitarea profesionalã, pensia acordându-se numai în caz de
eºec al reintegrãrii în muncã.
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Vechea legislaþie, care considera bãtrâneþea un caz-limitã de
invaliditate, iar invaliditatea ca putând surveni începând de la 55 de ani
(chiar în condiþii normale de muncã a permis înmulþirea considerabilã a
pensionarilor pe viaþã. Noua politicã socialã considerã vârsta ºi invaliditatea
ca fiind douã riscuri de viaþã fundamental deosebite separã securitatea
socialã a vârstnicilor ºi introduce “pensia provizorie” (de doi ani, cu
posibilitate de prelungire la patru ani), în scopul conºtientizãrii asiguratului
cã încã nu aparþine categoriei pensionarilor pe viaþã. Pensia provizorie se
transformã în pensie definitivã numai dacã invaliditatea persistã. În plus,
termenul de “invaliditate” a fost înlocuit cu doi termeni noi: “incapacitate de
muncã” (dând dreptul la o pensie echivalentã cu pensia de bãtrâneþe) ºi
“incapacitate profesionalã” (dând dreptul la o pensie ceva mai micã).
În scopul prevenirii accidentelor de muncã al combaterii ºi
tratamentului bolilor profesionale, precum ºi a reîncadrãrii în muncã, a fost
elaboratã, la începutul deceniului al ºaptelea, un pachet de mãsuri de
profilaxie ºi reabilitare. Prin mãsurile de profilaxie se încearcã realizarea
unei cât mai mari compatibilitãþi între constituþia biologicã a individului ºi
profesiunea aleasã în scopul evitãrii apariþiei oricãror boli de origine
profesionalã (nu numai a bolilor profesionale “clasice”. Mãsurile de
reabilitare sunt în primul rând medicale, urmate de cele profesionale,
mergând pânã la cãutarea unui loc de muncã adecvat ºi la recalificarea prin
cursuri (de maximum doi ani) pe cheltuiala statului. Tratamentul medical ºi
mãsurile de reîncadrare profesionalã sunt însoþite de mãsuri financiare,
subvenþia fiind stabilitã la un nivel care sã stimuleze auto asistenþa.
Pentru descurajarea abuzului de concedii medicale, al doilea
concediu medical consecutiv pentru aceeaºi boalã se limiteazã la ºase
sãptãmâni ºi se acordã numai dupã ºase luni de la terminarea primului.
Permanentizarea ºi creºterea continuã a ºomajului, ca urmare a
computerizãrii industriei ºi a administraþiei, a fãcut necesarã, începând din
deceniul al ºaptelea, adaptarea politicii socialã la piaþa forþei de muncã
aceasta s-a realizat pe baza unui proiect al PSD, pe urmãtoarele cãi:
− legiferarea ºi instituþionalizarea serviciilor de consulting pe piaþa
forþei de muncã ºi în domeniu orientãrii profesionale, în scopul
sporirii mobilitãþii profesionale ºi în ultimã instanþã, a productivitãþii
muncii. Pentru realizarea acestui obiectiv, Comitetul federal al
muncii a primit prin lege, funcþia de cercetare a pieþei forþei de
muncã ºi a orientãrii profesionale;
− stimularea formãrii profesionale la nivel individual ºi instituþional;
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La nivel individual aceasta se realizeazã pe calea sprijinirii calificãrii
profesionale prin subvenþie ºi credite care sã asigure existenþa asistatului,
precum ºi pe calea încurajãrii perfecþionãrii ºi a recalificãrii profesionale.
Perfecþionarea calificãrii este finanþatã de stat prin subvenþii de
întreþinere (ce pot ajunge la 90% din salariul net al unui asigurat cu doi
copii), prin subvenþii suplimentare de întreþinere a familiei ºi prin acoperirea
cheltuielilor de ºcolarizare.
Recalificarea profesionalã este sprijinitã prin acordarea de credit sau
prin subvenþionarea patronilor ce consimt sã primeascã muncitori pentru
recalificare la locul de muncã.
La nivel instituþional, sprijinirea formãrii profesionale se realizeazã de
cãtre Comitetul federal al muncii, care oferã, în anumite condiþii, credite
pentru construirea, extinderea ºi dotarea amenajãrilor necesare, inclusiv a
atelierelor extrauzinale pentru ucenici, având ca funcþie atât calificarea, cât
ºi perfecþionarea ºi recalificarea profesionalã1.
Comitetul federal al muncii se ocupã ºi de încadrarea în muncã ºi
pregãtirea profesionalã a handicapaþilor (în mãsura în care aceastã
problemã nu intrã în competenþa caselor de asigurare de accident ºi a celor
de pensii), precum ºi de procurarea de locuri de muncã pentru oamenii mai
în vârstã. El poate finanþa prin subvenþii de pânã la 50% din salariile
cuvenite, fie prin credite ºi subvenþii pentru constituirea, extinderea, dotarea
unor întreprinderi sau secþii în care urmeazã a fi angajaþi vârstnici.
De frica ºomajului, mulþi oameni mai în vârstã se pensioneazã mai
devreme. Politica socialã a þinut seama de acest fenomen, cãci începând
din 1972 asiguratul poate decide el însuºi asupra vârstei pensionãrii. În
cazul în care a fost ºomer în ultimele 18 luni, el se poate pensiona ºi la
vârsta de 60 de ani. Aceastã mãsurã, a “vârstei flexibile de pensionare”,
care are ºi scopul de a spori interesul pentru muncã2, reprezintã o ajustare
a legislaþiei pensiilor la vârsta biologicã (vârstã diferitã de la individ la
individ), fiind justificatã ºtiinþific, atâta timp cât încã nu existã o definiþie
riguroasã a bãtrâneþii.
Toate aceste mãsuri erau cu atât mai necesare cu cât, potrivit
sondajelor efectuate, majoritatea ºomerilor sânt fie tineri pânã la 30 de ani

1

2

Condiþiile creditelor sunt participarea la investiþie ºi acoperirea cheltuielilor curente de
întreþinere.
Cei ce doresc sã-ºi prelungeascã activitatea profesionalã, o pot face pânã la vârsta de
67 de ani, obþinând un supliment la pensie de 0,6% pentru fiecare lunã lucratã în plus.
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cu studiile neterminate (provenind în special din medii muncitoreºti), fie
(într-o mãsurã mai micã) persoane în vârstã de peste 55 de ani.
În scopul combaterii ºomajului se mai recurge la: sporirea numãrului
de locuri de muncã cu program redus, extinderea sistemului de muncã în
“job-sharing” (împãrþirea unui loc de muncã între doi sau trei salariaþi),
eliminarea orelor suplimentare, reducerea programului zilnic de lucru,
prelungirea concediilor, policalificarea profesionalã, descurajarea reangajãrii
pensionarilor prin limitarea, la 840 DM lunar, a posibilitãþilor de câºtig fãrã
afectarea pensiei.
Politica socialã în domeniul ºomajului îmbinã elemente de asigurãri
(alocaþia de ºomaj) cu elemente de asistenþã socialã (ajutor de ºomaj) ºi are
în vedere stimularea muncii. Astfel, alocaþia de ºomaj nu se aprobã decât
asiguraþilor care au cotizat cel puþin doi ani ºi nu se acordã decât pe o
perioadã de un an. Cine dovedeºte cã nu a gãsit de lucru în aceastã
perioadã, poate rãmâne ºomer pe timp nelimitat, dar nu mai primeºte
alocaþie de ºomaj, ci ajutor de ºomaj, care nu se acordã decât în urma
dovedirii pauperitãþii (dacã soþia lucreazã, soþul poate sã nu primeascã
ajutor de ºomaj).
Marginalizaþii societãþii, neincluºi, de regulã, în marile sisteme de
securitate socialã, beneficiazã de prestaþii cunoscute sub denumirea de
“ajutor social”, care se acordã în mod individual, pe bazã de cerere scrisã.
Dreptul la ajutor social a fost extins treptat, de-a lungul timpului, la noi
ºi noi grupuri sociale. Dacã la început puteau beneficia de acest tip de
prestaþii sociale numai mamele cu copii de o anumitã vârstã, ucenicii,
persoanele în vârstã ºi cele cu capacitate de muncã simþitor redusã dar
care continuau sã lucreze, precum ºi femeile care, deºi solicitate în
gospodãrie îºi continuau activitatea profesionalã, începând din 1957 au
dobândit acest drept ºi tuberculoºii ºi handicapaþii (în mãsura în care
handicapatul nu fusese produs în accident sau în rãzboi), din 1961 – ºi
persoanele ameninþate de a-ºi pierde capacitatea de muncã, din 1967 – ºi
cele ameninþate de un handicap major iar din 1974 – ºi bolnavii cronici,
vagabonzii, indivizii fãrã adãpost, inadaptaþii, cei recent eliberaþi din
închisori, cei în pragul bãtrâneþii (în vederea pregãtirii pentru vârsta
înaintatã), cei ce nu-ºi pot continua activitatea profesionalã datoritã
necesitãþii de a creºte un copil, sau de a nu-ºi neglija obligaþiile familiale.
Trebuie subliniat cã aceastã extindere substanþialã a dreptului la
ajutor social a fost legiferatã în perioada de guvernare a Partidului SocialDemocrat ºi cã marginalizaþii sociali nu depãºesc în general 5% din
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populaþie (3 milioane de persoane). Trebuie de asemenea menþionat cã
predominant nu este ajutorul de subzistenþã (alimente, casã, îmbrãcãminte),
ci ajutorul pentru situaþii deosebite (subvenþii de studii, ajutor pentru gravide
ºi lehuze, ajutor de periclitate, ajutor familial ºi menajer, mãsuri de profilaxie
medicalã etc.). Ajutorul pentru situaþii deosebite se acordã ºi familiei
solicitantului, de exemplu, pentru plata unei îngrijitoare în cazul îmbolnãvirii
unei mame cu mai mulþi copii, chiar dacã venitul depãºeºte plafonul stabilit
prin lege. Forma ºi cuantumul ajutorului se apreciazã însã de la caz la caz,
în funcþie de posibilitatea existenþei unui sprijin de la rude sau persoane
apropiate (conform principiului subsidiaritãþii). De la ajutorul social nu sunt
excluºi cei ce dispun de pãmânt ºi unelte necesare activitãþii profesionale,
de obiecte de uz cultural cu excepþia celor de lux, de economii în vederea
procurãrii unei locuinþe pentru uzul propriu ºi al familiei.
Întrucât chiria reprezintã cea mai importantã cheltuialã familialã,
situatã cam la acelaºi nivel cu cheltuielile pentru alimente, statul acordã
alocaþii de chirie. Aceste alocaþii, de care beneficiazã toþi cei nevoiþi sã
plãteascã chirii disproporþionat de mari faþã de veniturile de care dispun, nu
au eliminat însã inechitatea socialã în domeniul locuinþelor. Din cauza
tendinþei de a se construi în special locuinþe mici, familiile cu mulþi copii sunt
nevoite sã se înghesuie în spaþii locative insuficiente. Pe de altã parte,
cunoscând cã chiriaºii lor primesc alocaþie de chirie, proprietarii locuinþelor
tind sã sporeascã chiriile, determinând în acelaºi timp scumpirea terenurilor
de construcþie din oraºe. De aceea, familiile cu mulþi copii ºi persoanele
vârstnice se vãd adesea nevoite sã se mute în zone periferice sau în oraºesatelit, unde chiriile sunt mai mici, dar lipseºte infrastructura minimã
necesarã. Pentru eliminarea acestor fenomene negative, se preconizeazã
reintroducerea plafonãrii chiriilor ºi îmbunãtãþirea construcþiilor de locuinþe
pe plan regional.
Referitor la modul de interpretare ºi de aplicare în politica socialã
vest-germanã a principiilor de bazã ale securitãþii sociale (libertate
individualã, solidaritate, echitate), se constatã urmãtoarele:
− principiul libertãþii individuale (posibilitatea de decizie ºi de alegere în
limitele legii) a fost puternic consolidat în anumite domenii ale
securitãþii sociale. Expresie a aplicãrii acestui principiu sunt
subvenþiile de studii, scutirile de taxe sociale, indexarea pensiilor la
costul vieþii, amplul program de reabilitare medicalã ºi profesionalã;
− principiul solidaritãþii tinde sã acþioneze nu numai între “bogaþi” ºi
“sãraci”, ci ºi în interiorul grupurilor sociale. În cadrul comunitãþii
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asiguraþilor de boalã, de exemplu, prin solidaritate se ajunge la un
consens între celibatari ºi cãsãtoriþi, în vederea beneficiarii de
prestaþii diferite, în funcþie de nevoi, deºi se achitã rate de asigurare
identice. În virtutea aceluiaºi principiu, masa asiguraþilor acceptã
scutirea de rate de asigurare în caz de boalã, ºomaj, studii sau
prizonierat;
− principiul subsidiaritãþii este mai puþin respectat, cãci de protecþia
socialã beneficiazã ºi indivizi ce se pot descurca prin forþe proprii.
Astfel, se acordã alocaþii pentru toþi copiii, servicii medicale cvasigratuite, scutire generalã de taxe de studii, burse generale, pensie
integralã invalidului de accident reintegrat în muncã. Pe de altã parte,
circa 80% din pensiile de invaliditate se acordã unor indivizi cu grad
de invaliditate sub 50%;
− aplicarea principiilor echitãþii sociale cunoaºte trei tendinþe:
a) creºterea ponderii “investiþiilor sociale” în totalul prestaþiilor sociale,
prin amplificarea mãsurilor de profilaxie ºi reabilitare, mãsuri
destinate evitãrii unor situaþii sociale nedorite, ºi garantãrii ºanselor
sociale ale tuturor membrilor societãþii. Acelaºi scop îl au ºi
“investiþiile sociale” tradiþionale, de tipul alocaþiilor pentru copii sau
al subvenþiilor de studii. Aceastã orientare este numitã de unii
specialiºti “politicã socialã structuralã” sau “politicã vitalã”;
b) substituirea, la cerere, a micii pensii lunare de boalã profesionalã,
de accident, de invaliditate, cu suma ei pe zece ani, plãtibilã o
singurã datã, sumã ce poate constitui capital investibil ºi deci
asigura condiþii de viaþã mai bune pensionarului ºi contribui la
bunãstarea generalã (“capitalizarea pensiei”);
c) utilizarea ca bazã de calcul al pensiei a unei sume care sã
corespundã performanþelor economice ale tuturor generaþiilor
contemporane (salariul mediu din ultimii trei ani ai tuturor
asiguraþilor) ºi indexarea pensiei la costul vieþii, având în vedere cã
creºterea productivitãþii muncii este un proces continuu la care au
participat activ, la vremea lor ºi inapþii de muncã de astãzi.
Totuºi, datoritã faptului cã dreptul la protecþie socialã este
fundamentat mai mult pe principiul cauzalitãþii decât pe cel al finalitãþii (al
nevoilor de bazã), securitatea socialã vest-germanã rãmâne undeva la
nivelul asigurãrilor private, guvernate de întâmplare, care în politica socialã
este perceputã ca inechitate. Întâmplarea, de exemplu, ca un salariat sã
moarã de accident sau de boalã obiºnuitã are urmãri foarte diferite pentru
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urmaºi, întrucât prestaþiile sociale la care aceºtia au dreptul, în cele douã
cazuri, sunt ºi ele foarte diferite.
2.2.3. SUEDIA
Succesul politicii sociale a Suediei a devenit o realitate de
necontestat, ceea ce justificã interesul tot mai mare acordat cunoaºterii în
detaliu a principiilor ºi programelor adoptate în acest domeniu.
Se cunoaºte faptul cã Suedia este o þarã puternic industrializatã cu un
nivel de trai ridicat ºi un grad printre þãrile cu un ritm constant de dezvoltare
economicã, dezvoltare înfãptuitã pe calea democraþiei.
Comparativ cu celelalte þãri dezvoltate economic, Suedia se
caracterizeazã prin cea mai importantã intervenþie a statului în domeniul
politicii sociale. Aici, sectorul de stat are o sferã de cuprindere foarte largã;
acesta include, printre altele, sistemul de educaþie ºi învãþãmânt,
problemele sãnãtãþii ºi îngrijirii medicale, serviciile sociale, asigurarea
socialã naþionalã, asigurarea condiþiilor de locuit ºi aprovizionarea cu
energie, transportul, sistemul de corecþie, serviciile poºtale, telegrafice ºi
telefonice. De asemenea, deþine o pondere însemnatã în domeniul artelor ºi
activitãþilor destinate timpului liber.
Aplicarea în practicã a politicii guvernului, precum ºi urmãrirea
efectelor acesteia revine, pe de o parte, unui numãr de circa 80 de agenþii
centrale guvernamentale, relativ independente ºi, pe de altã parte,
autoritãþilor administrative ale prefecturilor celor 24 de regiuni. Fiecare
regiune dispune, în acelaºi timp, de un consiliu general, ales de popor, care
are puterea sã perceapã impozitele pe venit ºi are în subordine serviciile
medicale ºi sanitare. Regiunile sunt împãrþite, la rândul lor, în 284 de
municipalitãþi, fiecare condusã de cãtre un consiliu ales de populaþie, care
percepe impozitul local pe venit ºi rãspunde de activitatea sectorului de
servicii sociale: ºcoli, asistenþã pentru copii, vârstnici ºi invalizi, activitãþi
culturale ºi distractive. Comitetul Naþional pentru Sãnãtate ºi Bunãstare
reprezintã agenþia centralã guvernamentalã cu sarcini de planificare,
control, coordonare ºi urmãrire a unei suite de activitãþi:
− servicii sociale;
− servicii medicale ºi sanitare;
− servicii stomatologice;
− aprovizionare cu medicamente;
− menþinerea stãrii de sãnãtate a populaþiei;
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− îngrijirea persoanelor invalide;
− soluþionarea problemelor rezultate din abuzul de alcool, consumul
de droguri ºi de alte consumuri dãunãtoare.
Este de menþionat faptul cã, numai în 1985, întregul cost al politicii
sociale a fost de 270 coroane suedeze1 (1 coroanã = 0,16 $). Aceastã sumã
este suportatã de agenþiile centrale guvernamentale (mai mult de o
pãtrime), de consiliile municipale ºi regionale, precum ºi de cãtre patroni
(prin intermediul Asigurãrii Sociale Naþionale). Principalele surse de formare
a bugetului statului sunt:
− taxa asupra valorii adãugate (pânã la 23,5% din preþul celor mai
multor bunuri ºi servicii);
− impozitul asupra veniturilor ºi capitalului (impozit progresiv);
− contribuþia obligatorie a patronilor la Asigurarea Naþionalã;
− taxe speciale asupra anumitor mãrfuri (tutun, alcool etc.)
Începutul implementãrii actualelor programe de politicã socialã a avut
loc în anii 1930, odatã cu apariþia efectelor marii depresiuni economice.
Comparativ cu procesul de industrializare, demarat în Suedia la mijlocul
secolului XIX, politica socialã este un fenomen relativ recent, care, totuºi a
înregistrat succese remarcabile în ultimele trei decenii, prin mãsurile
adoptate de guvern în vederea asigurãrii bunãstãrii sociale.
Bunãstarea socialã reprezintã un concept global care contureazã
ansamblul condiþiilor de viaþã ale individului sau grupului social. Pentru
aceasta se iau în considerare interacþiunile dintre sectorul de stat ºi cel
privat, dintre producþie ºi consum, dintre timpul de muncã ºi timpul liber,
dintre contribuþia fiecãrui individ la avuþia naþionalã ºi partea redistribuitã
acestuia.
Practic, bunãstarea socialã include toate domeniile în care sunt
necesare eforturi colective: sistemul educaþional ºi ocuparea forþei de
muncã, securitatea economicã, condiþiile de locuit ºi viaþa de familie,
diferitele tipuri de asistenþã socialã, cultura ºi activitãþile destinate timpului
liber.
În vederea maximizãrii acesteia, programele politicii sociale au în
vedere realizarea a douã mari obiective: pe de o parte, asigurarea unui nivel
de trai acceptabil pentru întreaga populaþie a þãrii, iar pe de altã parte,
reducerea progresivã a inegalitãþilor din condiþiile de viaþã prezente atât la
nivelul claselor ºi grupurilor sociale, cât ºi în cadrul diferitelor etape ºi
circumstanþe ale unei vieþi de duratã normalã.
1
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De aceea, politica socialã nu este orientatã numai spre segmentele
defavorizate, ci spre întreaga comunitate suedezã, privitã ca întreg.
Bunãstarea socialã este bazatã pe muncã. De aceea, pe primul plan
se situeazã preocupãrile ºi eforturile depuse privind ocuparea deplinã a
forþei de muncã; pe termen lung impactul acestora se materializeazã în
contracararea tendinþei de eliminare de pe piaþa forþei de muncã a populaþiei
situate la extremele de vârstã activã (tineri ºi vârstnici) precum ºi a
populaþiei cu diferite grade de invaliditate. Totodatã, se creazã o piaþã a
muncii accesibilã unui numãr din ce în ce mai mare de persoane;
obstacolele existente se reduc treptat pânã la dispariþia lor completã,
cerinþele acestei pieþe fiind adaptate la capacitãþile umane.
În prezent, ºomajul în Suedia reprezintã mai puþin de 2%, ceea ce,
raportat la media internaþionalã, evidenþiazã un nivel scãzut: acest procent
variazã însã în interiorul þãrii, fiind mai înalt în anumite zone, precum ºi în
cadrul anumitor grupuri sociale. De aceea, întreprinderile ce intenþioneazã
sã-ºi deschidã filiale în zonele cu o ratã înaltã a ºomajului primesc ajutor
financiar. De asemenea, tinerii între 18 ºi 19 ani au dreptul legal de a fi
angajaþi, având asigurat cel puþin jumãtate din timpul normal de muncã (în
Suedia, sãptãmâna normalã de lucru este de 40 de ore, iar concediul legal
de odihnã este de 5 sãptãmâni). În acest scop, dacã oferta de pe piaþa
liberã a muncii nu acceptã acest necesar, pentru aceºti tineri, ca de altfel ºi
pentru persoanele invalide, sunt special create locuri de muncã, iar patronii
sunt compensaþi prin subsidii guvernamentale.
La baza pregãtirii forþei de muncã se aflã sistemul de învãþãmânt ºi
educaþie. Începând cu cel de-al doilea rãzboi mondial, în Suedia au fost
realizate o serie de reforme în domeniul educaþiei ºi învãþãmântului,
cuprinzând practic toate treptele acestui sistem. Rezultatul constã în
accesul tuturor cetãþenilor, fãrã excepþie, la sistemul de educaþie ºi
învãþãmânt. Învãþãmântul obligatoriu are o duratã de 9 ani ºi cuprinde toþi
copiii, începând cu vârsta de 7 ani. Aproximativ 80% urmeazã apoi cel puþin
timp de doi ani ºcoala secundarã, alegând una din numeroasele secþii cu
orientãri practice sau teoretice. ªcolile sunt administrate de municipalitãþi,
care asigurã gratuitatea învãþãmântului, a manualelor ºi a meselor servite la
ºcoalã.
Mai mult de un sfert din numãrul elevilor ce încheie studiile secundare
frecventeazã apoi o ºcoalã superioarã sau intrã la una din cele ºase
universitãþi ale Suediei, toate girate de stat, având învãþãmântul gratuit. Cei
care posedã o experienþã profesionalã beneficiazã de liberalizarea
condiþiilor de admitere.
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Asociaþii de educare pentru adulþi, particulare sau cu alocaþii de stat,
organizeazã cercuri de studii, perfecþionare îºi recalificare profesionalã
pentru aproximativ 3 milioane de cursanþi pe an.
În prezent, coordonatele esenþiale ale politicii sociale sunt
reprezentate de:
• Asigurarea Socialã Naþionalã
• Menþinerea ºi îngrijirea sãnãtãþii
• Serviciile sociale
• Bunãstarea familiei
Cadrul Asigurãrii Sociale Naþionale include întreaga populaþie
rezidentã, orice persoanã cu domiciliul sau reºedinþa în Suedia fiind
automat înregistratã, din luna în care împlineºte 16 ani, la un oficiu regional
de asigurare socialã. Aceastã asigurare garanteazã securitatea financiarã
familiilor cu copii, vârstnicilor, bolnavilor ºi persoanelor invalide.
În ceea ce priveºte asigurarea pentru ºomaj, de regulã, aceasta se
realizeazã prin intermediul sindicatelor, având ca sursã de finanþare
contribuþiile angajaþilor înºiºi asigurarea naþionalã suportând o parte din
sume numai în anumite condiþii.
Un prim domeniu de acþiune îl reprezintã alocaþiile pentru familiile cu
copii. Astfel, pentru fiecare copil în parte, familia primeºte lunar o anumitã
sumã. De asemenea, se mai acordã o alocaþie, stabilitã la 90% din salariul
unuia dintre pãrinþi (fie mama, fie tatãl), pe întreaga perioadã în care acesta
îºi întrerupe activitatea în scopul creºterii copilului pânã la vârsta de un an
sau în scopul îngrijirii copilului bolnav de pânã la 12 ani, iar în cazul copiilor
handicapaþi, pânã la vârsta de 16 ani.
Aceeaºi sumã se plãteºte tatãlui în cazul în care mama este internatã
pentru naºterea altui copil (tatãl ocupându-se de ceilalþi copii). De
asemenea, la naºterea fiecãrui copil al sãu, tatãl poate beneficia de un
concediu plãtit (tot 90% din salariu), timp de 10 zile, iar mama beneficiazã
de aceastã sumã cu o lunã înaintea naºterii.
În domeniul pensiilor, acest cadru asigurã securitatea financiarã în
mai multe cazuri: pensionarea înainte de limitã (datoritã bolii sau invaliditãþii,
vârsta-limitã fiind de 65 de ani), pensionarea la limitã de vârstã (limitã
variabilã între 65 ºi 70 de ani), pensii pentru soþul rãmas vãduv (pânã în
momentul recãsãtoririi), pensii de urmaº acordate copiilor sub 18 ani, în
cazul decesului unuia sau ambilor pãrinþi.
Alocaþia de boalã reprezintã compensaþia pentru venitul pierdut
datoritã incapacitãþii temporare de muncã rezultatã pe parcursul ºi în urma
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îmbolnãvirii; aceasta se ridicã la 90% din venitul normal al persoanei, dar
este supusã impozitului, ca oricare altã formã de venit.
Alte beneficii includ pensii parþiale, alocaþii pentru accidentele de
muncã precum ºi alocaþii pentru perioadele de perfecþionare în muncã.
Cea mai mare parte a Asigurãrii Sociale Naþionale este suportatã de
cãtre patroni prin contribuþia pe care o plãtesc pentru fiecare angajat; restul
se suportã din bugetul statului, contribuþiile salariaþilor devenind simbolice
sau chiar dispãrând.
Menþinerea ºi îngrijirea sãnãtãþii în Suedia se bazeazã pe principiul
existenþei unei largi game de servicii destinate prevenirii îmbolnãvirilor
precum ºi, în cazul apariþiei acestora, asigurãrii tratamentelor necesare ºi
adecvate. Aceste servicii se aflã în subordinea consiliilor regionale.
Sectorul privat din domeniul medicinei este foarte restrâns; existã
câteva spitale de acest tip, cu mai puþin de 5% din numãrul total al
medicilor. Dar, ºi în aceste condiþii, pacientul suportã aceeaºi taxã, diferenþa
fiind suportatã de cãtre Asigurarea Socialã Naþionalã.
Serviciile medicale sunt prestate atât pe timpul internãrii bolnavilor,
cât ºi pe timpul tratamentului ambulatoriu. Actuala tendinþã se manifestã
prin descentralizarea tratamentelor ºi organizarea de facilitãþi de tratare a
bolilor în afara spitalelor.
În activitatea Comitetului Naþional pentru Sãnãtate ºi a consiliilor
regionale un loc important îl ocupã prevenirea îmbolnãvirilor ºi a
accidentelor.
În acest sens, un accent deosebit se pune pe combaterea abuzului de
alcool (menþinerea consumului între anumite limite bine definite), precum ºi
pe combaterea consumului de droguri. Pentru atingerea acestui þel se au în
vedere mãsuri ce acþioneazã concomitent pe trei cãi: restrângerea
mijloacelor de acces în consumul acestora, informarea populaþiei asupra
efectelor dãunãtoare rezultate în urma consumului sau abuzului ºi suportul
acordat celor ce resimt aceste efecte.
Accesul la consumul de alcool este controlat prin taxa asupra
bãuturilor alcoolice comercializate, acordarea dreptului de comercializare
numai magazinelor de stat specializate, interzicerea vânzãrii lor persoanelor
sub 20 de ani ºi obligativitatea restaurantelor de a obþine un permis pentru a
servi astfel de bãuturi.
Informarea asupra efectelor dãunãtoare se face mai ales în ºcoli ºi în
mediile frecventate cu precãdere de tineri.
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Comitetul Naþional pentru Sãnãtate are responsabilitatea de a ajuta
persoanele ce resimt efectele dãunãtoare a acestor bãuturi ºi substanþe,
prin suportarea costului tratamentului efectuat în centre speciale. În anumite
cazuri (reglementate prin “Actul privind îngrijirea alcoolicilor ºi
narcomanilor”), acest tratament devine obligatoriu pe o perioadã de
maximum 6 luni, iar dacã individul se opune acestuia, el este internat prin
sentinþã judecãtoreascã (în anul 1987, circa 1300 de persoane au fost astfel
internate1.
Viitoarele mame beneficiazã de controale medicale regulate ºi de
informaþii cu privire la spitalul-maternitate de care aparþin. Existã, de
asemenea, o reþea de centre pentru menþinerea stãrii de sãnãtate a copiilor
preºcolari, centre ce asigurã o supraveghere continuã a acestora de cãtre
medici (interniºti, psihiatri, stomatologi).
O altã laturã a activitãþii acestor centre rezidã în furnizarea de
informaþii ºi ajutor pãrinþilor tineri.
Serviciile care asigurã informaþii asupra planificãrii familiei reprezintã
un alt sprijin ºi principala lor sarcinã constã în ajutorul acordat populaþiei
pentru evitarea sarcinilor nedorite.
În ceea ce priveºte asistenþa stomatologicã, aceasta este gratuitã
pentru copiii pânã la vârsta majoratului, adulþii suportând o parte din cost,
restul fiind acoperit de Asigurarea Socialã Naþionalã.
Principalele obiective ale serviciilor sociale constau în asigurarea
securitãþii sociale, a egalitãþii condiþiilor de viaþã ºi a participãrii active a
întregii populaþii la viaþa comunitãþii. Pentru îndeplinirea acestora, activitatea
serviciilor are la bazã viziunea holistã, principiul normalizãrii, al continuitãþii,
al flexibilitãþii ºi al concentrãrii locale.
Viziunea holistã reprezintã percepþia individului împreunã cu întreaga
sa situaþie de viaþã (muncã, timp liber, locuinþã, relaþii personale). Aceasta
duce la reliefarea modului în care problemele individului sunt determinate
de condiþiile de viaþã sau de evenimentele anterioare petrecute în viaþa sa
ºi, implicit, la soluþionarea optimã a acestora.
Normalizarea se regãseºte în sprijinul acordat individului de cãtre
serviciile sociale în vederea desfãºurãrii unei vieþi normale, pe cât posibil.
De exemplu, persoanele în vârstã sau invalide au nevoie de anumite condiþii
ºi asistenþã pentru a putea duce o existenþã independentã. Aceasta,
deoarece scopul politicii sociale în domeniul acestor grupuri sociale rezidã
1
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în participarea acestora la viaþa societãþii în aceeaºi mãsurã ca ºi a
celorlalte grupuri. Un handicap nu este privit ca o caracteristicã a individului,
ºi ca o relaþie între el ºi mediul înconjurãtor de aceea, toate organizaþiile din
Suedia, de stat sau private, au obligaþia de a-ºi organiza activitãþile astfel
încât acestea sã fie accesibile tuturor – inclusiv grupurilor defavorizate –
prevenind transformarea unei invaliditãþi într-un handicap.
Rolul serviciilor sociale rezidã în asigurarea de facilitãþi pentru astfel
de grupuri sociale, facilitãþi precum transportul, ajutorul casnic ºi asistenþa la
cerere.
Continuitatea se referã la menþinerea contactelor dintre un asistent
social ºi pacienþii sãi.
Flexibilitatea reprezintã un mod dinamic de a aborda aceastã relaþie;
serviciile ºi facilitãþile acordate sunt continuu adaptate la necesitãþile
clientului.
Aceste facilitãþi sunt rezultatul cãutãrii celor mai bune soluþii, cãutare
ce se realizeazã de asistentul social împreunã cu asistentul social.
Serviciile acordate în cadrul instituþiilor specializate vor trebui sã
asigure vecinãtatea cu locuri de muncã sau locuinþa pacientului – aceasta
este esenþa principiului de concentrare localã. De exemplu, dacã o
persoanã este nevoitã sã petreacã un anumit timp într-o astfel de instituþie
(spital), plasarea acesteia trebuie sã se afle în vecinãtatea locuinþei
pacientului pentru menþinerea contactului cu familia, prietenii etc.
Bineînþeles, existã derogãri de la acest principiu în cazurile în care
tratamentul adecvat necesitã o instituþie anume, aceasta neputând exista în
vecinãtatea existenþei pacientului.
De menþionat faptul cã în anul 1986, 93% din activitatea serviciilor
sociale1 era destinatã supravegherii zilnice a copiilor grãdiniþe ºi centre
ºcolare de recreere a persoanelor în vârstã ºi a persoanelor invalide.
În afarã de supravegherea zilnicã a copiilor, îngrijirea sãnãtãþii lor ºi a
viitoarelor mame, bunãstarea familiei mai prevede alocaþii pentru locuinþele
familiilor cu copii, învãþãmântul gratuit, manuale ºi rechizite gratuite, precum
ºi mese gratuite pentru elevii de toate vârstele, servite în cadrul institutelor
de învãþãmânt.
Efectele opþiunilor politice din sfera socialã nu au întârziat sã aparã.
Astfel, Suedia se aflã pe primele locuri în ierarhia mondialã în ceea ce
priveºte durata medie a vieþii: aproximativ 73 de ani la bãrbaþi ºi 79 de ani la
1
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femei. De asemenea, populaþia prezintã o stare de sãnãtate foarte bunã,
iar, în marea majoritate, tratamentele aplicate bolnavilor sunt eficiente.
O problemã nerezolvatã încã, rãmâne comportamentul demografic
(procent de natalitate foarte scãzut), ce determinã în continuare
îmbãtrânirea acceleratã a populaþiei. Totuºi, existã noi programe aplicabile
din populaþie. Totuºi, existã noi programe aplicabile din 1991, orientate spre
o întrajutorare ºi mai accentuatã a familiilor cu copii.
În mod cert, modelul de politicã socialã din Suedia nu se poate
translata în alte þãri, datoritã condiþiilor concrete atât de diferite, cu siguranþã
însã, prezentarea lui pune în luminã o serie de probleme ºi principii de
abordare a acestora menite sã constituie puncte de plecare în realizarea
unui nou cadru de dezvoltare a societãþii româneºti.
2.2.4. MAREA BRITANIE
Sistemul britanic al bunãstãrii sociale cuprinde serviciul naþional de
sãnãtate, serviciile sociale personale ºi securitatea socialã1.
Guvernul central este direct responsabil de serviciul de sãnãtate ºi de
sistemul de securitate socialã ºi este indirect responsabil (prin activitatea
localã) de serviciile sociale personale.
Serviciul sãnãtãþii furnizeazã un set complet de prestaþii medicale
disponibile tuturor rezidenþilor, indiferent de mijloacele de care dispun.
Sistemul de securitate socialã este proiectat pentru a asigura un
standard de viaþã de bazã pentru oameni cu nevoi financiare, prin
asigurarea de venit în perioadele când nu pot câºtiga (inclusiv perioada de
ºomaj) ajutor pentru familie ºi în caz de îmbolnãvire.
Serviciile sociale personale ale autoritãþii locale ºi ale organizaþiilor
voluntare furnizeazã ajutor ºi sfaturi celor mai vulnerabile persoane din
colectivitate: bãtrâni, bolnavi ºi copii care necesitã îngrijire.
Serviciul sãnãtãþii se bazeazã pe principiul de a fi cuprinzãtor, pentru
a ajuta individul sã se menþinã sãnãtos, sã furnizeze tratament ºi îngrijire
adecvate ºi la timp prin cea mai bunã utilizare a resurselor. Toþi cei care
plãtesc taxe, angajaþii ºi patronii, contribuie la constituirea fondurilor (cei
care nu necesitã îngrijire medicalã plãtesc pentru cei care au nevoie de
aceasta). Unele forme de tratament, cum ar fi îngrijirea în spital, sunt
gratuite, altele se plãtesc.

1

Britain 1990. An Official Handbook, Central Office of Information, 1990.
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Circa 80% din conturile serviciului de sãnãtate sunt plãtite din taxe,
restul previn din contribuþia de asigurãri sociale ºi din plãþile pentru
medicamentele prescrise de medicii de familie ºi tratament stomatologic.
Sunt ºi contribuþii voluntare, dupã cum o parte din venituri pot proveni
de la pacienþi particulari trataþi în spitalele serviciului naþional.
Plata prescripþiilor medicale nu se aplicã copiilor sub 16 ani (19 ani
dacã sunt în ºcoalã), femeilor gravide ºi mamelor care au avut un copil în
ultimele 12 luni, femeilor în vârstã de peste 60 de ani ºi bãrbaþilor în vârstã
de peste 65 de ani, anumitor suferinzi, pensionarilor invalizi de rãzboi ºi din
forþele armate, beneficiarilor de ajutoare, familiilor cu venit scãzut. În acest
fel, circa 75% din serviciile respective sunt furnizate gratuit. Recent (1988)
s-a introdus plata pentru examinarea stomatologicã ºi un sistem de platã
proporþional pentru toate tipurile de tratament stomatologic, cu anumite
scutiri pentru: persoanele sub 16 ani (respectiv 19), femeile gravide sau cu
copii sub un an, persoanele care primesc ajutor pentru completarea
venitului. Plata este introdusã ºi pentru examenele oftalmologice (cu unele
excepþii).
Personalul spitalului este salariat, el poate accepta ºi pacienþi
particulari. Practicienii de familie – medici practicieni, stomatologi,
oftalmologi ºi farmaciºti lucreazã pe cont propriu în cadrul sistemului. Ei
asigurã îngrijirea medicalã primarã, la care se adaugã inspectorii de
sãnãtate (health visitors) surorile ºi moaºele de district. Sunt disponibile ºi
alte servicii: sãnãtate ºcolarã, ortopedie, fizioterapie etc.
Spitalele generale de district asigurã servicii medicale complete. În
acelaºi timp, este acceptat ºi încurajat sectorul particular, realizându-se
cooperare între cele douã sisteme, în interesul pacienþilor.
În cadrul serviciului de sãnãtate britanic un loc important este acordat
acþiunilor educative ºi preventive. Sunt avute în vedere domenii cum ar fi:
asigurarea sãnãtãþii gravidelor; asistenþã pentru mamã ºi copil; probleme de
fertilitate umanã, embriologie, planificare familialã, preîntâmpinarea ºi
tratarea abuzului de medicamente, droguri ºi solvenþi; infecþiile, SIDA,
cancerul, fumatul, alcoolul, alimentaþia, cercetarea medicalã, statutul
profesiilor medicale, acorduri cu alte þãri.
Serviciile sociale personale sunt administrate de autoritãþile locale din
Anglia, Scoþia, Þara Galilor ºi Irlanda de Nord. Ele se adreseazã
persoanelor în vârstã, copiilor ºi tinerilor, familiilor, oamenilor cu boli
mintale, handicapaþilor fizic sau psihic, tinerilor delincvenþi sau altor
categorii de persoane ºi îngrijitorilor lor. Serviciile principale include îngrijire
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la domiciliu ºi ambulatoriu, servicii la domiciliu ºi diferite forme de asistenþã
socialã (social Work). Cea mai mare parte a asistenþei acordate bãtrânilor ºi
handicapaþilor este furnizatã de cãtre comunitatea în care ei trãiesc ºi de
cãtre familiile lor, grupuri de întrajutorare ºi agenþii voluntare.
Se estimeazã cã în viitor vor spori cerinþele pentru servicii sociale
personale, ca urmare a creºterii numãrului persoanelor în vârstã ºi a
schimbãrii mediului de îngrijire a bolnavilor psihici, a handicapaþilor mintali ºi
a bolnavilor cronici, dându-se prioritate ajutorãrii celor în nevoie la domiciliul
lor, ceea ce va asigura un serviciu mai prompt ºi cu o mai bunã folosire a
resurselor. Serviciile pentru persoanele în vârstã cuprind sfaturi ºi ajutor al
asistentelor sociale, ajutor casnic, masã la domiciliu, locuri pentru dormit,
servicii de spãlat, centru de servire a mesei, în condiþiile în care 5% din
populaþia de peste 65 de ani se aflã în instituþii specializate.
Persoanele cu invaliditatea, circa 6 milioane de adulþi, din care 400 de
mii (7%) sunt internate în instituþii comunale, primesc ajutor în vederea
readaptãrii sociale ºi integrãrii. Autoritãþile serviciilor sociale trebuie sã
stabileascã numãrul celor cu invaliditate în sfera lor de competenþã ºi
problemele acestora de ordin ocupaþional, educaþional, social ºi de
recreere.
Handicapaþii psihic primesc îngrijire pe termen scurt, sprijin pentru
familie, o varietate de servicii zilnice. Internarea în spital se face numai
atunci când este absolut necesarã din motive de sãnãtate. Bolnavii mintal
sunt internaþi doar în condiþii speciale. Internarea obligatorie este stipulatã
prin lege.
Ajutorul pentru familii priveºte diferitele probleme cum ar fi servicii
pentru familiile cu copii supuºi riscului de îmbolnãvire sau abandonaþi care
necesitã îngrijire în afara familiilor lor, ajutor familiilor care îngrijesc
persoane în vârstã, ajutor pãrinþilor vârstnici rãmaºi singuri, mamelor
nemãritate. În 1989 s-a lansat un program pentru contribuþii voluntare în
vederea ajutorãrii familiilor cu mai mult de 5 copii.
Îngrijirea copilului cuprinde o formã largã de servicii; facilitãþi zilnice
de îngrijire a copiilor sub 5 ani prin agenþii voluntare ºi private, locuri în
creºe, cu prioritate pentru copiii cu probleme sociale sau de sãnãtate.
Autoritãþile acordã sfat ºi asistenþã familiilor care întâmpinã dificultãþi în
asigurarea bunãstãrii copiilor. Principiul este de a se interveni cât mai
devreme pentru a se evita luarea copilului în îngrijire, eventual aducerea
cazului în faþa tribunalului. Autoritãþile trebuie sã ia în îngrijire orice copil în
vârstã de pânã la 17 ani care nu are pãrinþi sau tutore, care a fost
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abandonat sau ai cãrui pãrinþi nu pot sã-l îngrijeascã, dacã o astfel de
intervenþie este în folosul copilului. Atunci când pãrinþii existã, se menþine
legãtura cu ei, se stabilesc drepturile ºi obligaþiile lor, se cautã o redare cât
mai grabnicã a copiilor pãrinþilor lor.
Buna desfãºurare a activitãþii serviciilor sociale reclamã personal
calificat, pregãtit în domeniul asistenþei sociale. Aceastã pregãtire o
realizeazã universitãþile, politehnicile ºi colegiile. Durata anilor de studiu
depinde de calificarea urmãritã ºi de experienþa avutã ºi se poate întinde de
la unu la patru ani.
Un loc important este acordat organizaþiilor voluntare.
Securitatea socialã are drept scop general constituirea unui sistem
eficient ºi prompt de ajutor financiar pentru persoane în vârstã, bolnave
handicapate, ºomere, vãduve sau gravide. Anumite beneficii constau în
furnizarea de ajutoare bãneºti pentru persoanele care au venituri
insuficiente sau deloc, deoarece s-au retras din muncã, sunt ºomere sau
bolnave. Altele furnizeazã asistenþã pentru cheltuieli suplimentare legate de
invaliditate, compensaþii pentru accidente sau îmbolnãviri (în muncã sau în
forþele armate), costul creºterii copiilor cu insuficiente mijloace de
subzistenþã.
Mijloacele financiare provin din contribuþia angajaþilor ºi patronilor, a
celor ce lucreazã pe cont propriu ºi a guvernului. Ele se completeazã cu
veniturile din taxe.
Departamentului securitãþii sociale administreazã aproape toate
serviciile. Costul administrãrii este acoperit de guvernul central. Începând cu
aprilie 1991 se vor constitui agenþii executive în cadrul Serviciului civil,
urmând obiectivele stabilite de secretarul de stat pentru securitatea socialã.
Sunt douã condiþii ale beneficierii de serviciile securitãþii sociale: 1/ trebuie
plãtite un anumit numãr de contribuþii; 2/ beneficiul integral se acordã atunci
când contribuþia a atins un anumit nivel.
Pensia se plãteºte începând cu vârsta de 60 de ani femeilor ºi 65 de
ani bãrbaþilor. Pensionarii care continuã sã lucreze nu mai contribuie la
fondul de pensii, dar patronii vor plãti partea ce le revine (nu plãtesc
contribuþia pentru pensii nici persoanele care câºtigã sub limita minimã
stabilitã ºi nici patronii lor). Cuantumul pensiei nu se reduce în cazul în care
unii pensionari lucreazã pentru a obþine un venit.
Concediile de maternitate se plãtesc pentru o perioadã de 18
sãptãmâni, dacã persoana a lucrat cel puþin ºase luni la acelaºi patron
(acesta plãteºte dealtfel contribuþia). Ajutorul poate fi de pânã la 90% din
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salariul pentru o perioadã de ºase sãptãmâni, dacã persoana are o vechime
de cel puþin 2 ani la acelaºi patron, în rest se plãteºte un cuantum fix mai
redus. Pot beneficia de indemnizaþii ºi mamele care nu îndeplinesc condiþiile
de mai sus, dar au contribuit la Asigurãrile Naþionale. De asemenea, se
achitã o sumã pentru fiecare copil nãscut, ca ºi pentru cei adoptaþi. Scutirea
de taxe ºi plãþile fãcute mamei în contul beneficiarilor pentru copii, pânã la
vârsta de 16 ani (19 pentru elevi), sunt fãrã contribuþie la Asigurãrile
Naþionale, ca ºi la alocaþiile pentru copiii orfani, sau cu un singur pãrinte.
Alocaþiile speciale sunt prevãzute pentru vãduvele cu copii, iar de la
vârsta de 45 de ani primesc pensie. Soþul poate beneficia de drepturi de
pensie de pe urma soþiei sale.
Existã o mare varietate a compensaþiilor datorate îmbolnãvirilor ºi
invaliditãþii. Cei care nu au contribuit la sistemul de asigurãri pot solicita
compensaþii de boalã. În ambele situaþii se beneficiazã ºi de plãþi pentru
soþie ºi copii.
Ajutorul de ºomaj se acordã pe o perioadã de pânã la un an.
Completarea de venit se plãteºte celor care nu lucreazã sau lucreazã
mai puþin de 24 de ore pe sãptãmânã.
În cadrul securitãþii sociale se acordã ºi ajutoare pentru acoperirea
costului chiriei ºi a taxelor locale pentru persoanele cu venituri scãzute.
Ajutoarele familiale se plãtesc muncitorilor cu venituri modeste care
au copii. Ele sunt suplimentare compensaþiilor pentru copii ºi sunt
proporþionale cu numãrul de copii ºi cu vârsta lor.
În acelaºi timp este constituit un Fond social care este disponibil
persoanelor cu venit scãzut ºi care au anumite nevoi urgente.
Beneficiile securitãþii sociale, altele decât cele referitoare la copii,
maternitate, boalã ºi invaliditate, sunt taxabile. Se acordã anumite reduceri
ºi scutiri pe temeiul vârstei sau al obligaþiilor de întreþinere a dependenþilor.
Marea Britanie are înþelegeri de securitate socialã cu alte þãri, iar în
cadrul Comunitãþii Europene trateazã în mod egal oamenii care se mutã
dintr-o þarã în alta.
2.2.5. STATELE UNITE ALE AMERICII
Conceptul de politicã socialã este strâns legat de conceptul “welfare”
– probabil din raþiuni politice - iar studiul politicii sociale constã în studiul
mijloacelor din care societatea provine, introduce ºi conduce schimbãrile din
structura socialã.
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Definiþiile politicii sociale sunt numeroase tocmai pentru faptul cã încã
nu s-a ajuns la un consens în ce priveºte acest concept. În modul cel mai
obiºnuit, politica socialã este definitã ca politica ce se ocupã cu
administrarea publicã a “welfare-ului”, deci cu dezvoltarea ºi managementul
serviciilor specifice ale statului ºi autoritãþilor locale, ca sãnãtatea, educaþia,
welfare, ºi serviciilor de securitate socialã, precum ºi cu remedierea
problemelor sociale particulare ºi urmãrirea obiectivelor sociale.
Profesorul T.H. Marschale descrie politica socialã ca politica
guvernanþilor cu privire la acþiunea cu impact direct asupra welfare-ului1
cetãþenilor, asigurându-le servicii sau venituri, esenþa politicii constând în
asigurare socialã, asistenþã publicã, politica locuinþelor, educaþie,
combaterea crimelor.
Aceste definiþii sunt limitate, deoarece activitãþile guvernului pot fi
clasificate ºi analizate mult mai bine dupã funcþionarea lor decât dupã o
împãrþire administrativã formalã.
Aceasta ar avea cel puþin douã rezultate care ar transforma concepþia
de politicã socialã. Mai întâi activitatea guvernului ar putea fi grupatã dupã
similaritatea intenþiilor sau efectelor decât dupã convenþiile administrative ºi
apoi ar putea fi luate în considerare ºi politicile altor instituþii, altele decât
guvernul.
Politica socialã mai poate fi definitã ca un proiect de conducere a
societãþii spre scopuri sociale, ca o bazã prin care instituþiile sunt folosite
pentru a asigura protecþia socialã ºi dezvoltare.
O altã definiþie aratã cã politica socialã constã în controlul
instituþionalizat al serviciilor, agenþiilor ºi organizaþiilor în scopul menþinerii
sau schimbãrii structurii sociale ºi a valorilor. În acest sens, toate societãþile
au politici sociale. Politica socialã depinde însã de definirea nevoilor (care
sunt mai mult percepute decât mãsurate), de interpretãrile subiective ale
guvernului, de concesiile grupurilor de interes ºi limitãrile impuse de forþele
externe.
Politica socialã americanã are ca obiective creºterea productivitãþii,
eficienþei ºi independenþei populaþiei prin promovarea egalitãþii ºanselor.
Egalizând ºansele se poate asigura pe termen lung - ca bunãstarea fiecãrui
cetãþean sã depãºeascã un nivel de minim social.
Un alt obiectiv vizeazã creºterea responsabilitãþii individuale în
atingerea unui anumit standard de viaþã.
1

Setul serviciilor de welfare cuprinde educaþie, sãnãtatea socialã, îngrijirea copiilor,
invalizilor, bãtrânilor politica locuinþelor.
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Se urmãreºte de asemenea creºterea flexibilitãþii ºi performanþelor de
pe piaþa muncii prin eliminarea unei varietãþi de constrângeri ºi rigiditãþi, dar
ºi reducerea costurilor administrative ale actualului sistem de protecþie
socialã.
Întru-cât atingerea simultanã a acestor obiective n-a fost posibilã
pânã în prezent, s-au fãcut unele compromisuri.
Specific sistemului american de protecþie socialã este caracterul
pragmatic, funcþionarea acestui sistem realizându-se prin intermediul unor
programe specifice fiecãrui domeniu luat în considerare, dar complementare
ºi gravitând în jurul celei mai importante componente a politicii sociale
pentru tratarea riscurilor personale: Social Security Act.
De altfel, însãºi construcþia sistemului de protecþie socialã în SUA a
început odatã cu adoptarea, în 1935, a legii pentru securitatea socialã, prin
care guvernul federal ºi-a asumat responsabilitatea protejãrii muncitorilor ºi
familiilor lor împotriva principalelor riscuri de pierdere sau diminuare a
veniturilor.
Sistemul american de protecþie socialã cuprinde trei componente:
1. Programe federale de asigurare socialã împotriva privaþiunilor
economice rezultând din astfel de riscuri ca: decesul
întreþinãtorului familiei, ºomaj, accident de muncã, invaliditate,
îmbolnãvire ºi pensionare;
2. Programe federale - statale – locale ce oferã asistenþã publicã în
caz de nevoie, ca urmare a unor cauze clar identificabile ºi
verificabile, care au ca efect incapacitatea persoanei de a se
întreþine pe sine ºi familia sa. S-a intenþionat ca acesta sã
reprezinte mãsuri temporare pânã când asigurãrile sociale vor
deveni universale;
3. Programe de asistenþã generalã statale ºi locale pentru diferite
cazuri de nevoi, rezultând dintr-o varietate infinitã de deficienþe
individuale, care nu ar putea fi clasificate prin norme uniforme la
nivel naþional ºi de aceea rãmâneau în responsabilitatea statalã ºi
localã.
Fondatorii programelor de securitate au fost preocupaþi în primul rând
de douã programe stringente: ajutorarea bãtrânilor ºi ºomajul. Modalitatea
principalã de rezolvare a acestor programe a fost recurgerea la asigurãrile
sociale1 – ca primã linie de apãrare împotriva mizeriei. Deoarece acest
1

Trebuie fãcutã distincþia între “securitatea socialã” în sensul de scop social “asigurãri
sociale”, ca metodã de atingere a acestui scop.
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mecanism viza doar populaþia activã a fost nevoie de a doua linie de
apãrare (în special pentru bãtrâni handicapaþi, copii) – asistenþã socialã.
Sistemul american de protecþie socialã este construit din douã mari
categorii de programe sociale, care asigurã fie venituri de substituþie fie
prestaþii directe.
Programele sociale care asigurã venituri de substituþie cuprind, la
rândul lor, o parte de asigurãri sociale ºi o parte de asistenþã socialã –
ajutor pentru cei care au într-adevãr nevoie.
• Asigurãrile sociale au în vedere: ajutoare de bãtrâneþe ºi
invaliditate (“Social Security” sau “Old Age Survivors”, “Disability
and Hospital Insurance”), pensii pentru veterani, pensii pentru
angajaþii federali (civili ºi militari), asigurarea de ºomaj.
• Asistenþa socialã asigurã: ajutor pentru familiile sãrace cu copii de
întreþinut (“Aid to Families with Dependent Children”) minimum de
bãtrâneþe pentru orbi ºi handicapaþi (“Supplemental Security
Income”), pensii pentru combatanþii în rezervã, asistenþã generalã,
asistenþã pentru încãlzire (energie), bonuri alimentare (“foods
stamps”), alte programe alimentare, ajutor pentru locuinþã,
avantaje fiscale.
Programele sociale care asigurã prestaþii directe au aceeaºi structurã:
asigurãri sociale (asigurare de boalã ºi invaliditate pentru bãtrâni
“Medicare”) ºi asistenþã socialã (asistenþã medicalã “Medicaid”, asistenþã
medicalã pentru combatanþii în rezervã, servicii sociale, formare
profesionalã, ajutor ºcolar).
Atunci când sistemul de securitate socialã, a fost prezentat publicului
american, acesta a fost descris ca un plan de asigurare, comparabil cu
pensiile private. Angajatul trebuia sã plãteascã prima de asigurare lunarã pe
întreaga perioadã de muncã (în mod egal plãtea ºi firma la care era
angajat), astfel încât în anii de pensie urma sã beneficieze de fonduri
acumulat plus dobânda. Fiecare pãrea sã plãteascã pentru propria sa
pensie – cel puþin în teorie.
În spatele principiului de a finanþa sistemul prin taxe speciale plãtite în
mod egal atât de salariat, cât ºi de patron (deºi din punct de vedere
economic acestea sunt suportate în întregime de salariat), a stat nu numai
ideea de a da participanþilor un sentiment de securitate, ci ºi aceea de a
crea un obstacol automat în faþa unei cereri organizate pentru ajutoare mai
mari. Dacã s-ar fi adoptat sistemul de pensii private, contribuþiile ar fi
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crescut la niveluri intolerabile, sustrãgând astfel sume astronomice din
economie.
Comparativ cu alte þãri ale CECD, taxele pentru securitate socialã nu
sunt mari în SUA. În perioada 1975-1977, acestea reprezentau în medie
7,4% din produsul intern brut al SUA- comparativ cu media de 9,2% pentru
toate þãrile OECD.
Taxa pentru securitate socialã a crescut de la 6,15% în 1980, la
7,15% în 1986 atât pentru salariat, cât ºi pentru patron, în timp ce limita
câºtigului impozabil a crescut de la 25900$/an în 1980 la 42600$ în 1987.
Astfel, taxa maximã agregatã, asupra salariatului ºi a patronului s-a dublat
de la 3186$ în 1980 la 6092$ în 1987.
Deºi conþin un element substanþial de asistenþã socialã, programele
de asigurãri sociale nu acoperã toate persoanele care au nevoie de ajutor,
motiv pentru care Social Security Act (1935) a prevãzut mai multe programe
de asistenþã publicã pentru persoanele cu venituri insuficiente. La acea
vreme se presupunea cã pe mãsurã ce programele de asigurãri sociale vor
cunoaºte o acoperire universalã, vor absorbi treptat beneficiarii de asistenþã
publicã – presupunere care nu s-a adeverit. Mai mult au apãrut noi forme de
asistenþã socialã numãrul acestor programe se ridicã la câteva sute, iar
cheltuielile totalizau în 1975 aproximativ 55 miliarde $ (excluzând ajutoarele
medicale, pentru locuinþe ºi ajutoarele veteranilor), faþã de 3 miliarde $. În
1982 aceste cheltuieli au atins cifra de 300 miliarde $. Conform unui raport
al Biroului de recensãmânt al SUA, în 1986, 14,5 mil. familii au primit diferite
ajutoare (bonuri alimentare, subvenþionarea chiriilor, “Medicaid” º.a.).
În perioada 1965-1985, cheltuielile federale pentru programele
destinate sã ajute persoanele sãrace sã cumpere bunurile indispensabile
traiului, au crescut de aproape 30 de ori. Pe lângã astfel de programe de
asistenþã socialã ca “Head Start”, “Comunity Action “, “Upward Bound”ºi
“Job Corps”, au fost extinse programele de asistenþã pentru pensionari ºi
invalizi ºi au fost lansate programele “Medicare” ºi “Medicaid”.
Sistemul de ajutorare a bãtrânilor, concretizat prin programul
O.A.S.H.D.I. (“Old Age Survivors”, “Disability and Hospital Insurance”) are la
bazã trei principii: este un sistem la nivel naþional (nu la nivelul statelor),
este obligatoriu pentru toþi cei care muncesc, iar acordarea ajutorului este
privitã ca un drept al muncitorului.
Iniþial, de acest sistem beneficiau persoanele de 65 de ani ºi peste.
Ulterior, vârsta de pensionare a femeilor a fost coborâtã la 62 de ani,
bãrbaþii putându-se pensiona opþional la aceeaºi vârstã. Pensia lunarã a
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celor cuprinºi între 62 ºi 65 de ani este mai micã, urmare a faptului cã
aceste persoane vor beneficia de pensie pe o perioadã mai îndelungatã.
Ca urmare unui amendament adoptat în 1972, muncitorii care se
pensioneazã peste vârsta de 65 de ani primesc ajutoare mai mari: începând
cu 1973, suma acordatã a fost mãritã cu 1% pentru fiecare an de muncã
dupã împlinirea vârstei de 65 de ani.
Pentru a diminua din efectele negative ale ºomajului, americanii au
conceput un program care îmbinã acordarea de indemnizaþii celor rãmaºi
fãrã slujbã cu funcþionarea unui mecanism care sã asigure stabilizarea
ocupãrii forþei de muncã sau reducerea ºomajului. Prin mãsuri paralele, mai
multe milioane de ºomeri au fost cuprinse în programe de angajare în munci
publice (Publish-Work Administration) ºi programe de ajutor de muncã
(W.P.A.).
Adoptat în anul1937, mecanismul programului de asigurare de ºomaj
presupune aplicarea unei taxe de 3% patronilor din comerþ ºi industrie, care
dispuneau de 8 sau mai mulþi muncitori, timp de 20 de sãptãmâni pe an
În prezent, cele mai multe state americane plãtesc ajutoare de ºomaj
pentru o perioadã de 26 de sãptãmâni, guvernul federal subvenþioneazã
alte 13 sãptãmâni de “Ajutor extins de ºomaj”) ºi plãteºte pentru încã 26 de
sãptãmâni, într-un total de 65 de sãptãmâni. Pentru muncitorii calificaþi
ajutorul de ºomaj reprezintã 30-50% din câºtigul lor anterior, în timp ce
pentru muncitorii necalificaþi acesta poate atinge 60% sau chiar mai mult din
câºtigul lor net. Trebuie menþionat faptul cã mulþi ºomeri primesc ºi alte
ajutoare sociale, ca “bonuri alimentare” sau ajutor pentru familiile cu copii de
întreþinut (“ Aid to Families With Dependent Children”), în aproape jumãtate
din statele americane. De asemenea, o parte din ºomeri primesc asistenþã
generalã, subvenþii pentru locuinþã ajutoare medicale, beneficiind totodatã ºi
de alte programe de asistenþã socialã.
Asigurarea de invaliditate (“Disability Insurance”) a fost introdusã
începând din anul 1956 (pânã atunci, pierderea de venituri ca urmare a
invaliditãþii fiind acoperitã prin asistenþã publicã). Aceasta era limitatã la
muncitorii în vârstã de cel puþin 50 de ani ºi care au fost activi o perioadã
substanþialã înainte de a-ºi pierde capacitatea de muncã cerinþa privind
vârsta de 50 de ani a fost înlãturatã în1960. Nu erau protejaþi cei care ºi-au
pierdut capacitatea de muncã la începutul activitãþii lor. Pentru a beneficia
de ajutoare, muncitorul trebuia sã fie inapt de a se angaja într-o activitate
care sã-i permitã corespunzãtor ºi sã fi fost invalid pentru o perioadã de cel
puþin 5 luni înainte de a fi acceptat pentru primirea primului ajutor lunar.
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Trebuia de asemenea, ca pierderea capacitãþii de muncã sã fie pentru o
perioadã de cel puþin 12 luni (iniþial, sã dureze nedefinit sau pânã la
moarte).
Ajutoarele erau plãtite, de asemenea, persoanelor în vârstã de 18 ani
ºi peste, dacã invaliditate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.
Spre deosebire de procedura de acordare a altor ajutoare, stabilirea
invaliditãþii se face la nivelul statului respectiv, nu la nivelul federal sau de
cãtre diferite agenþii.
Programul “Aid to Dependent Children” – ajutor pentru copii
dependenþi a fost gândit iniþial (1935) ca o extindere a programelor pentru
pensia vãduvelor – suplimentare a pensiei mamelor, dupã cum a fost
denumit uneori. Este cel mai controversat program de asistenþã publicã, atât
datoritã costului sãu, cât mai ales datoritã impactului – considerat distructiv
– asupra societãþii americane.
Programul, denumit începând cu 1978 “Aid to Families with
Dependent Children” (“Ajutor pentru familiile cu copii de întreþinut”) trebuia
sã acorde sprijin pentru copiii din familiile cu un singur pãrinte. Finanþarea
acestui program este asiguratã de guvernul federal, iar administrarea sa se
realizeazã de cãtre state, ceea ce face ca nivelul ajutoarelor acordate sã
varieze destul de mult de la un stat la altul.
Numãrul beneficiarilor acestui program era în 1947 de 1 milion copii
(orfani sau cu tatã invalid), în 1977 de 200 mii orfani, 450 mii copii cu tatãl
invalid ºi 380 mii copii cu tatãl ºomer, iar în 1978 era de peste 10 milioane
copii. Aproximativ 85% dintre aceºtia figurau pe listele de ajutor datoritã
faptului cã pãrinþii lor nu puteau sã-i întreþinã. AFDC s-a transformat astfel
într-o alternativã convenabilã pentru taþii care nu doreau sã plãteascã
pentru copiii lor ºi pentru mamele care nu erau stimulate sã munceascã atât
timp cât prezenþa copiilor le dãdea posibilitatea de a obþine venituri fãrã sã
munceascã (participarea la muncã a femeilor beneficiare de AFDC nu a
depãºit de-a lungul anilor 15-16%).
Începând din anul 1967, în cadrul Programului de ajutor pentru
familiile cu copii de întreþinut (AFDC) a fost încorporat Programul de
stimulare la muncã – “Work Incentive Program” – (WIN).
Pânã la adoptarea amendamentului WIN, alocaþiile AFDC permiteau
mamelor fãrã soþi sã rãmânã acasã cu copiii lor. Programul W.I.N. impunea
beneficiarilor sãi apþi de muncã, inclusiv mamelor cu copii de ºcoalã ºi
taþilor apþi de muncã sã se înregistreze pe listele celor în cãutare de slujbã –
drept condiþie pentru primirea ajutorului. Programul includea totodatã un
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stimulent pentru muncã: în loc sã reducã cecul de ajutorare al familiei cu un
dolar pentru fiecare dolar câºtigat prin muncã, nu erau luaþi în considerare
primii 30 $ din câºtigul lunar, plus o treime din salariile adiþionale.
Adoptarea în anul 1981 a “Omnibus Reconciliation Act” (OBRA), a
permis statelor sã-ºi creeze un cadru mai adecvat pentru programele de
asistenþã socialã ºi le-a dat o mai mare libertate în proiectarea altor
programe WIN care sã corespundã condiþiilor locale. OBRA a restrâns
“îndreptãþirea” pentru asistenþa socialã ºi nivelul ajutoarelor acordate.
Bugetul WIN a fost redus de la 165 milioane $ în 1979, la 110 milioane $ în
1986, Congresul oprind programul WIN în iunie 1987.
Un rãspuns al politicienilor federali faþã de explozia de asistenþã
socialã din anii ’60 a fost legislaþia cerând pregãtire ºi muncã obligatorie
pentru adulþii apþi de muncã, ce beneficiau de aceste ajutoare. Un exemplu
în acest sens îl constituie “Community Work and Training Program” (CWT),
care poate fi considerat drept un precursor al programului WIN.
Folosit în principal ca ajutor de muncã (oamenii munceau în schimbul
ajutorului primit ca asistenþã socialã) ºi mai puþin pentru pregãtirea în
muncã, programul CWT s-a concentrat mai mult asupra îmbunãtãþirii
obiceiurilor de muncã, decât a cunoºtinþelor.
Spre deosebire de aceasta, programele pentru forþa de muncã,
inclusiv “Comprehensive Amployment and Training Act” (CETA) din anii ‘70
ºi mai recent “Job Training Partnership Act” (JTPA) ºi programele statale de
“workfare” s-au concentrat asupra îmbunãtãþirii educaþiei cunoºtinþelor,
obiceiurilor, ºi atitudinilor. Unele programe sunt concepute pentru
alfabetizare ºi învãþatul socotitului, altele asigurã pregãtirea de bazã pentru
anumite profesii.
Trebuie menþionat însã, cã aceste programe, a cãror þintã a fost sã
aducã persoanele sãrace la locul de muncã ºi nu pe listele de asistenþã
socialã, nu a contribuit prea mult nici la reducerea sãrãciei, nici la ajutarea
sãracilor sã obþinã locuri de muncã decente, nesubvenþionate, care sã le
ofere o oarecare securitate.
Programele “Medicare” ºi “Medicaid” au fost aprobate în 1965 ºi au
devenit operaþionale în 1966.
“Medicare” asigurã spitalizarea pentru persoanele în vârstã de 65 de
ani ºi peste (sub 65 de ani în cazul invalizilor). Acest program este finanþat
din contribuþiile de securitate socialã. Un program suplimentar acoperã
serviciile prestate de medici, cele legate de policlinicã ºi îngrijirea aferentã
ºi presupune o contribuþie lunarã suplimentarã din partea angajatului.
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Taxele pentru securitate socialã ºi contribuþiile suplimentare sunt însã cu
mult sub cheltuielile cerute de program, astfel încât guvernul federal
contribuie cu sume importante.
“Medicaid” a fost lansat cu intenþia de a asigura asistenþã medicalã
persoanelor care nu sunt asigurate ºi care nu îºi pot permite sã plãteascã
singure costul acesteia.
De acest program beneficiazã automat primitorii de asistenþã publicã
(“Aid to Families with Dependent Children”), cele mai multe persoane aflate
pe listele “Supplemental Security Income” (minim de bãtrâneþe, pentru orbi
ºi handicapaþi), precum ºi persoanele care pot face faþã cheltuielilor legate
de necesitãþile de trai zilnice, dar nu ºi celor pentru îngrijirea medicalã.
Aproximativ 10% dintre americani beneficiazã de ajutor “Medicaid” în fiecare
an, 64% dintre aceºtia fiind din rândul familiilor A.F.D.C. (“Aid to Families
with Dependent Children”), iar 16% sunt în vârstã de 65 de ani ºi peste.
Împreunã, programele “Medicare” ºi “Medicaid” acoperã peste 90%
din populaþia Statelor Unite ale Americii.
2.2.6. VENEZUELA
Deºi dispune de resurse de petrol, Venezuela a înregistrat în ultimul
deceniu o înrãutãþire a vieþii economice ºi sociale, care a condus la
necesitatea creãrii unui cadru instituþional adecvat, orientat spre
organizarea ºi dezvoltarea nevoilor sociale urmãrind sã coordoneze
programele la nivel naþional ºi sã concerteze acþiunile organismelor publice
ºi private. Se impun relevate în acest sens preocupãrile privind combaterea
sãrãciei, asigurarea locurilor ºi condiþiilor de muncã, protecþia familiei,
femeii, tineretului ºi vârstnicilor, dezvoltarea urbanã ºi a habitatului,
protecþia mediului, sprijinirea sporturilor º.a.
1. Cadrul organizatoric
În 1989 s-a elaborat proiectul de reformã parþialã a Legii administraþiei
centrale, care a vizat, între altele, ºi sectorul serviciilor sociale. Ca urmare,
în perioada septembrie – decembrie 1989, Ministerul Familiei s-a
transformat în Ministerul Dezvoltãrii Sociale. Regulamentul organic al
acestui minister s-a modificat ºi s-au creat noi direcþii generale: de politicã
socialã, de participare socialã ºi de sprijinire a economiei populare.
Conform legislaþiei în vigoare, Ministerul Dezvoltãrii Sociale
coordoneazã programele sociale pe plan naþional, stabilind convenþii cu
organismele publice ºi private ce desfãºoarã activitãþi sociale, cum sunt,
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spre exemplu, Institutul Naþional al Minorului, Instituþii Naþional al Sporturilor,
Fundaþia Jesé Felix Ribas, Fondul de Cooperare ºi Finanþare a
Întreprinderilor Asociative, alte ministere ºi instituþii.
Liniile prioritare de acþiune stabilite în cadrul Ministerului Dezvoltãrii
Sociale sunt: a) întãrirea reþelei de instituþii sociale; b)sprijinirea economiei
populare; c) extinderea masivã a cãminelor de zi pentru copii; d) asistenþa
sociopedagogicã ºi culturalã a copiilor ºi tinerilor.
Programele proprii de acþiune concretã ale Ministerului Dezvoltãrii
Sociale sunt de trei tipuri; a)sprijin psihosocial ºi socioeducativ; b) asistenþã
socioeconomicã; c)asistenþã integralã.
• În anul 1989 a început elaborarea unui Proiect de Dezvoltare Socialã
în Venezuela, ce urmeazã a fi finanþat de Banca Mondialã.
Organismele participante la acest proiect sunt: Ministerul Dezvoltãrii
Sociale, Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul Educaþiei, Oficiul Central de
Statisticã ºi Informaticã. Proiectul prevede desfãºurarea simultanã a
patru programe: a) Programul lãrgit materno-infantil; b) Programul de
extindere a educaþiei preºcolare; c) Programul alimentar pentru
populaþia ºcolarã; d) Programul de urmãrire ºi evaluarea a acþiunilor
sociale.
• Un rol important în implementarea politicii sociale revine Institutului
Venezuelean de Asigurãri Sociale, ale cãrui atribuþii sunt legate de
creºterea pensiilor, distribuirea de alocaþii matrimoniale ºi funerare,
îmbunãtãþirea cantitativã ºi calitativã a serviciilor medicale ºi de
asistenþã socialã.
• În Venezuela existã ºi un Program de voluntariat social, ce
colaboreazã cu organe publice ºi private. Activitãþile sale în 19891990 au fost: a) Elaborarea proiectelor “Voluntariatul Naþional”
(indigenist, conservaþionist, sportiv ºi medical) ºi “Alternativa pentru
dezvoltarea integralã a þãrii”; b) asistenþa invalizilor; c) realizarea a 14
ateliere la nivel naþional (între care: ecologic, de prim ajutor, de
comunicaþii, de tehnici elementare pentru salvare).
• În anul 1989 s-a constituit, în baza unui decret prezidenþial Fundaþia
ªcolii de Gestiune Socialã menitã sã pregãteascã personalul
administrativ pentru organismele publice din sectorul social.
• Ministerul Dezvoltãrii Sociale coordoneazã ºi participarea Venezuelei
la programele internaþionale. În anul 1990 Venezuela a beneficiat de
sprijinul Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul unui
proiect de asistenþã tehnicã de lungã duratã. Pentru campania de
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sprijinire a economiei populare s-a primit asistenþã tehnicã din partea
Comisiei Economice pentru America Latinã, a Programului de
încadrare în muncã pentru America Latinã ºi Caraibe ºi din partea
UNESCO. Din partea Bãncii Mondiale Ministerul a beneficiat de un
Credit de adaptare structuralã.
2. Combaterea sãrãciei
♦ Comisia prezidenþialã pentru combaterea sãrãciei este prezidatã de
ministrul dezvoltãrii sociale, iar secretariatul tehnic al acesteia este
asigurat de Ministerul Dezvoltãrii Sociale. În cursul anului 1989 s-au
creat subcomisii federale, care în anul 1990 au elaborat planuri
operative la nivel federal. Sub egida Comisiei prezidenþiale pentru
combaterea sãrãciei a început în 1989 reprelucrarea “Hãrþii sãrãciei în
Venezuela”, cu sprijin din partea Ministerului Dezvoltãrii Sociale ºi din
partea Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare. Tot în anul
1989 s-a semnat planul de acþiune pentru desfãºurarea Programului
social contra sãrãciei în Venezuela; punerea sa în practicã urmeazã a
fi asistatã tehnic de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Sociale ºi UNICEF.
Acest plan prevede în prima fazã formarea de personal specializat în
probleme de familie ºi în propagandã pentru programele sociale.
Venezuela a adoptat Planul de operaþiuni corespunzãtor Programului
subregional andin în legãturã cu sãrãcia ºi serviciile de bazã, denumit
“Acþiunea pro-andinã în Venezuela”. Mãsurile preconizate vizeazã în
special îmbunãtãþirea situaþiei copiilor ºi femeilor.
♦ Combaterea sãrãciei în Venezuela are ca instrument principal de
intervenþie Programul de sprijin ºi promovare a economiei populare,
orientat în douã direcþii: a) acordarea de asistenþã socioeconomicã
grupurilor familiale defavorizate; b) integrarea tinerilor ºi femeilor de
condiþie modestã în procesul productiv.
În anul 1989 s-au acordat 28 credite în valoare de 4.766.133 bolivari
pentru familiile sãrace. Pentru anul 1990 s-a estimat ca posibilã asistarea a
110.000 familii prin intermediul Târgurilor de consum familial, bazate pe
facilitãþi speciale de comercializare.
Necesitatea stimulãrii economiei populare a condus la reformularea
obiectivelor fundaþiei Fondul de cooperare ºi finanþare a întreprinderilor
asociative (FONCOFIN). Pentru anul 1990 s-au prevãzut 4.500 de credite
pentru mici unitãþi productive ºi 800 de credite pentru dezvoltarea
întreprinderilor asociative.
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Pentru integrarea tinerilor ºi femeilor în procesul de producþie a fost
creat un model operativ de asistenþã multiplã, în comunitate “Pinto Salinas”
ºi s-au proiectat opt laboratoare de informare ºi decizie, comunicare ºi autoestimare, orientare profesionalã, organizarea timpului liber etc.
3. Politica în domeniul locuitorilor, condiþiilor ºi relaþiilor de muncã
Situaþia pe piaþa venezuelianã a muncii în semestrul al II-lea din 1989
era urmãtoarea:
- Oferta de forþã de muncã: 6.859.237 persoane, ceea ce înseamnã o
creºtere cu 287.188 persoane, ceea ce înseamnã o creºtere cu 287.188
persoane (4,4% faþã de 1988); noi locuri de muncã: 76.774; ºomeri:
655.858 faþã de 455.444 în anul 1988, ceea ce înseamnã o creºtere a ratei
ºomajului de la 6,9% la 9,7%. Cauza acestui fenomen este scãderea cu
53.400 a numãrului de locuri de muncã în sectorul modern al economiei ºi
creºterea ponderii de ocupare în sectorul nemodern de la 38,1% la 39,7%.
Sectoarele cu ºomaj în creºtere rapidã sunt: industria manufacturierã,
construcþiile, minele ºi industria hidrocarburilor, activitãþile agricole.
Sectoarele în care s-a mãrit numãrul de locuri de muncã sunt: serviciile
comunale, sociale ºi personale, comerþul, finanþele, transportul.
♦ Politica venezuelianã în domeniul muncii are ca directive majore
protecþia salariilor ºi stabilitatea locurilor de muncã.
Principalele mãsuri guvernamentale în anul 1989 au fost:
− fixarea salariului minim naþional obligatoriu la 4.000 bolivari pentru
sectorul urban ºi 2.500 bolivari pentru sectorul rural;
− acordarea unei bonificaþii speciale de transport ºi alimentaþie (prin
cantine muncitoreºti) salariaþilor cu venit de bazã sub 6.500
bolivari lunar;
− legiferarea inamovibilitãþii în interval de 9 luni neîntrerupte din
momentul angajãrii, atât pentru sectorul public cât ºi pentru cel
privat;
− adoptarea (la 30 noiembrie 1989) a Regulamentului asigurãrilor
sociale în condiþii de întrerupere forþatã a lucrului, valabil atât
pentru sectorul de stat cât ºi pentru cel particular.
În Venezuela funcþioneazã un Serviciu naþional de integrare a forþei
de muncã. La sfârºitul anului 1989, acesta a adoptat un Plan special
antiºomaj pentru 1990, vizând plasarea a peste 120.000 de persoane.
Reclamaþiile legate de concedieri se adreseazã la Inspecþia muncii. În
anul 1989, aceasta a realizat 62.703 inspecþii, faþã de cele 67.976 reclamaþii
pe care le-a primit, realizând consilieri în 87,2% din cazuri.
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La cele 8.884 cereri de calificare în urma concedierii, adresate în anul
1989 comisiilor tripartite la nivel naþional, s-au adoptat 2.360 rezoluþii, s-au
realizat 1.736 concilieri ºi s-a distribuit muncitorilor suma totalã de
33.363.979,41 bolivari.
În acelaºi an s-au primit 16.573 sesizãri privitoare la femei ºi minori,
s-au conciliat 12.055 dintre ele ºi s-a distribuit reclamanþilor suma totalã de
29.703.120 bolivari. Cele 9.261 reclamaþii adresate Inspecþiei Muncii în
1989 în legãturã cu art. 218 din Legea muncii, referitor la inamovibilitatea
femeii gravide, au fost conciliate integral.
Pentru rezolvarea conflictelor de muncã, funcþioneazã în Venezuela o
Procuraturã generalã a muncii, în al cãrei regulament de funcþionare s-a
introdus în anul 1989 prevederea ca în acest fel sã fie reprezentaþi direct ºi
muncitorii, conform solicitãrii acestora.
♦ Problemele de igienã ºi securitate a muncii au ocazionat, în 1989,
43.057 inspecþii de securitate a muncii în industrie, comerþ ºi
construcþii, 7.546 inspecþii tehnico-mecanice, 150 revizuiri de proiecte
industriale, 493 revizuiri de proiecte tehnice. Inspecþia muncii a
eliberat 572 premise pentru construcþie, locuit ºi desfãºurarea muncii,
precum ºi 493 permise de instalare pentru echipamente periculoase
(generatoare de abur, recipienþi sub presiune, macarale, ascensoare).
Preocupãrile actuale ale Institutului Naþional de Capacitate ºi
Recreere a Muncitorilor sunt în direcþia dezvoltãrii turismului ºi a asigurãrii
dotãrilor.
♦ Guvernul Venezuelei este interesat în evitarea conflictelor de muncã,
printr-o colaborare sistematicã între organele administrative ºi
sindicate, ca reprezentante ale salariaþilor. În 1989, la Biroul Muncii sau stabilit regulile operative ºi administrative de sindicalizare, în baza
cãrora s-au legalizat în total 308 sindicate (cu 16,2% mai multe decât
în 1988) ºi 10 federaþii sindicale (cu 15% mai multe decât în 1988). În
acelaºi an s-au iniþiat 38 negocieri colective pe ramuri industriale ºi sau semnat 17 contracte colective la nivel de ramurã, 4 la nivel
naþional ºi 13 la nivel regional. Sectoarele acoperite de aceste
contracte în anul 1989 erau: industria lemnului, industria mobilei ºi
accesoriilor, industria chimico-farmaceuticã, industria încãlþãmintei,
industria zahãrului, industria sticlei, industria materialelor plastice,
industria tipograficã, editurile, radiodifuziunea, pescuitul, diverse
servicii. De cele 771 de contracte colective realizate în total în 1989
au beneficiat 64.969 persoane, printr-o creºtere a salariilor în valoare
de 12 milioane bolivari.
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Pentru buna desfãºurare a tratativelor, Ministerul Muncii ºi-a asumat
sarcina instruirii inspectorilor ºi preºedinþilor de comisii tripartite de
negociere.
♦ Contribuþia Venezuelei la acþiuni internaþionale în sfera muncii s-a
concretizat în 1989 prin participarea la a 242-a Reuniune a Consiliului
de administraþie al Oficiului Latino-American al Muncii, prin semnarea
Convenþiei de securitate socialã cu Portugalia ºi a acordului
administrativ de aplicare a Convenþiei de securitate socialã cu Spania,
precum ºi prin organizarea atelierului internaþional “Productivitatea ºi
condiþiile mediului de muncã”.
4. Protecþia familiei
Programul de sprijin psihosocial ºi socioeducativ al familiei, patronat
de Ministerul Dezvoltãrii Sociale, are trei direcþii de acþiune: a) educaþia
familialã; b)educaþia sexualã; c)planificarea familialã ºi educarea familiei
pentru viaþa în comunitate.
Programul de asistenþã integralã, realizat în colaborare cu instituþii din
sectorul public ºi cu participarea organizaþiilor obºteºti, a avut în anul 1989
un numãr de 4.851 beneficiari.
Se mai aplicã un program de compensare sociopedagogicã ºi
culturalã intitulat “Participarea comunitãþii la dezvoltarea socioculturalã”,
coordonat de Centrul de asistenþã integralã ºi de Centrul de orientare
familialã ºi socialã. Acest program cuprinde douã subprograme: a)
consolidarea psihosocialã ºi socioeducativã a familiei; b)voluntariatului
sociostudenþesc ºi profesionist. Obiectivele acestui program sunt: întãrirea
familiei, îmbunãtãþirea organizãrii obºteºti, dezvoltarea învãþãmântului
profesional pentru ucenici, utilizarea în scopuri educative a mijloacelor de
comunicare socialã, realizarea unor cadre de recreere dirijatã.
În cadrul Planului naþional de alfabetizare pentru 1989-1991, susþinut
de 150 cadre de bazã ºi 200 auxiliare, au fost alfabetizate în 1989 circa 900
persoane, facilitându-se astfel integrarea lor socialã.
5. Protecþia femeii
Ministerul Dezvoltãrii Sociale în colaborare cu Ministerul de Stat
pentru Promovarea Femeii au declanºat douã programe majore, unul de
asistenþã acordatã Oficiilor de stat ale femeii, celãlalt de asistare juridicã a
femeii ºi apãrare a familiei contra maltratãrii.
Acþiunile întreprinse în 1989 de reþeaua instituþionalã pentru protecþia
femeii au fost:
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− realizarea unui diagnostic la nivel naþional relativ la situaþia femeii
în Venezuela;
− redactarea Planului naþional al femeii;
− realizarea a 48 de cercuri de apãrare a familiei contra maltratãrii,
cu 851 participanþi;
− realizarea a 82 de cercuri de autoestimare, cu 1.539 participanþi;
− organizarea a 17 cercuri pentru pregãtirea cadrelor de conducere,
cu 313 participanþi ºi a 11 cercuri de pregãtire a personalului
administrativ din reþea, cu 184 participanþi;
− circa 300 prestaþii ale Serviciului de referinþã ºi informare pentru
femei;
− acordarea de asistenþã gratuitã unui numãr de 131 persoane, în
chestiuni de divorþuri, pensie alimentarã, hãrþuire psihologicã,
maltratãri în cadrul cuplurilor, concedieri nejustificate etc.,
− stimularea aplicãrii Legii muncii în sensul creãrii de cãmine de
copii pe lângã întreprinderile cu peste 30 de lucrãtori (intervenþii pe
lângã întreprinderile particulare în acest scop);
− inaugurarea Centrului femeii din statul Miranda.
De un real folos pentru concilierea familiei în Venezuela este
Repertoriul reþelei de asistenþã juridicã naþionalã, elaborat în 1989.
6. Protecþia tineretului
o Ministerul Dezvoltãrii Sociale, cu sprijinul Programului Naþiunilor
Unite pentru Dezvoltare, desfãºoarã simultan douã acþiuni de anvergurã: a)
extinderea masivã a cãminelor de zi pentru copii; b) compensarea
sociopedagogicã ºi culturalã a tinerilor între 5-18 ani provenind din familii
sãrace, atât în scopul integrãrii în comunitate, cât ºi în cel al încadrãrii în
muncã.
Programul de extindere a cãminelor de zi cuprind servicii de îngrijire,
medicale, de hrãnire raþionalã ºi de educaþie. În anul 1989 s-au formulat
normativele de organizare ºi funcþionare a acestor instituþii. Numãrul copiilor
asistaþi prin intermediul acestui program a crescut de la 3.290 în anul 1988,
la 19.307 în anul 1989 ºi la 50.040 în anul 1990.
Aceastã dinamicã a fost posibilã prin crearea de 2.003 cãmine în anul
1989 ºi 6.330 cãmine în anul 1990.
În anul 1989 s-a iniþiat un program de participare pentru dezvoltarea
socioculturalã a 16 comunitãþi din zona metropolitanã, aflate într-o situaþie
criticã de sãrãcie. Programul este asigurat de 5.000 agenþi adulþi iar
numãrul beneficiarilor este de circa 20.000 copii.
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♦ Institutul Naþional de Cooperare Educativã se ocupã de coordonarea
inter instituþionalã, mobilizând organismele de stat ºi serviciile sociale
obºteºti. În anul 1989 I.N.C.E. a semnat acorduri cu Ministerul
Dezvoltãrii Sociale în scopul înfiinþãrii de ateliere profesionale pentru
minorii instituþionalizaþi, în vederea calificãrii a acestora pentru:
agriculturã, tâmplãrie ºi mobilier de lux, zugrãvit, întreþinere, frizeriecoafurã, lucru de mânã, confecþionat obiecte din alamã, meseriile de
bucãtar ºi cofetar. Iniþierea acestui program presupune ºcolarizarea
prealabilã a 54 de instructori.
♦ Institutul Naþional al Minorului implementeazã politica de stat privind
copiii, tineretul ºi familia; pentru aceasta realizeazã acorduri cu
instituþii publice ºi private, ocupându-se ºi de recuperarea bazei
materiale aferente programelor comune.
Liniile de acþiune ale INM sunt: preventivã, de asistare a minorilor
abandonaþi ºi a celor care necesitã îngrijire medicalã. În aceastã ultimã
direcþie INM colaboreazã, pe baza unui acord, cu Ministerul Sãnãtãþii ºi
Asistenþei Sociale.
Beneficiarii programelor INM pe anul 1989 au fost 310.741 minori,
107.072 familii ºi 65.272 adulþi.
Pentru anul 1990 INM ºi-a propus: asistarea a 330.751 minori,
110.037 familii ºi 65.318 adulþi; întreþinerea ºi dezvoltarea infrastructurii
asistenþei infantile (543 centre în cadrul reþelei naþionale); reformularea
programelor Serviciului de ajutor juvenil ºi libertate controlatã (îmbunãtãþirea
repartizãrii teritoriale a unitãþilor corespunzãtoare acestui serviciu);
reactivarea ºcolilor-formã ºi a atelierelor profesionale; extinderea la nivel
naþional a programului experimental “Casa copilului muncitor”.
♦ În afara asistenþei de stat pentru copii ºi tineri, în Venezuela mai
funcþioneazã ºi cluburi recreative ºi sportive, organizaþii juvenile cu
sponsorizare obºteascã, centre de voluntari. Spre exemplu în anul
1989 s-a realizat un program de vacanþã denumit “Copiii ºi tinerii în
parcuri”, cu participarea a 300 de voluntari.
Preocupãrile educative în Venezuela au un aspect larg, ele urmãrind
nu numai integrarea tinerilor în viaþa socialã ci ºi pregãtirea noii generaþii
pentru o cooperare internaþionalã mai amplã. Astfel în anul 1989 s-au
organizat 4 cursuri pentru formarea a 106 instructori ce urmeazã sã punã în
aplicarea proiectul “Tineretul ºi frontierele”.
7. Protecþia vârstnicilor
Asistenþa socialã pentru vârsta a treia este asiguratã de stat prin
intermediul Institutului Naþional de Geriatrie ºi Gerontologie.
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În anul 1989 s-a operat o reorientare ºi o redimensionare a
programelor de asistenþã pentru vârstnici, la nivelul Ministerului Dezvoltãrii
Sociale.
Programul de asistenþã integralã a bãtrânilor pe 1989 a cuprins un
numãr de 521.283 ajutoare economice individuale, 115.849 cazuri asistate
ºi 3.283 activitãþi recreativ-culturale.
8. Servicii sanitare ºi de alimentaþie
A) Sistemul de asistenþã sanitarã în Venezuela este foarte dezvoltat.
Asistenþa medicalã primarã constã în: programe preventive, asistenþã
ambulatorie, spitalizãri, consultaþii prin instituþia “medicului de familie”,
asistarea copilului, mamei ºi vârstnicului, controlul bolilor transmisibile ºi
cardiovasculare etc.
Programul de asistenþã medicalã integralã susþinut de Institutul
Venezuelean de Asistenþã Socialã a avut în anul 1989 6.748.483
beneficiari, din care 231.753 au fost spitalizaþi ºi 71.981 au suferit intervenþii
chirurgicale. În medie au fost asistaþi zilnic 2.282.490 pacienþi; în total s-au
acordat 8,9 milioane consultaþii ambulatorii, 1,2 milioane consultaþii
stomatologice. Naºterile asistate s-au ridicat la 76.597.
Corelarea asistenþei sanitare cu asistenþa socialã se asigurã în
Venezuela prin intermediul consiliilor sociospitaliceºti ºi sociosanitare.
Realizãrile în anul 1989 au fost urmãtoarele:
− elaborarea Planului naþional de întreþinere, conservare, inginerie ºi
arhitecturã pentru unitãþile sanitare;
− evaluarea deficienþelor în capacitarea resurselor umane ºi în
funcþionarea infrastructurii în spitale;
− Fundaþia pentru întreþinerea infrastructurii medicale ºi sociale
pentru sãnãtatea publicã (aflatã de la 1.VI.1989 sub tutela
Ministerului Dezvoltãrii Sociale) a investit 353,71 milioane bolivari,
realizând 1.127 lucrãri în 132 spitale ºi 96 unitãþi ambulatorii
(respectiv 74% ºi 3% din totalurile acestor instituþii);
− prin Convenþia de cooperare cu compania “Petroquímica de
Venezuela S.A.”, s-au recondiþionat ºi îmbunãtãþit dotãri medicale
pe baza unui fond de 29 milioane bolivari;
− s-au pus bazele Sistemului integral de întreþinere a spitalelor;
− s-a iniþiat un program de perfecþionare a cadrelor pentru
întreþinerea serviciilor ambulatorii;
− s-au efectuat 437 controale sanitare în mediile de muncã, 1.039
analize de laborator ºi 461 studii ºi cercetãri pentru protecþia
împotriva factorilor de risc;
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− s-au realizat 6.072 inspecþii pentru controlul rozãtoarelor ºi
159.926 deratizãri;
− s-a efectuat controlul contaminãrii atmosferice;
− s-a desfãºurat un Program de control de paraziþi intestinali, în
cadrul cãruia: s-au administrat antelmintice în 4.701 ºcoli (la
579.783 elevi); au fost trataþi circa 191.000 pacienþi prin reþeaua
teritorialã; s-au construit 1.367 latrine (în valoare de 1.556.879
bolivari, cu o contribuþie de 62% din partea beneficiarilor); s-au
realizat 115 apeducte rurale (în valoare de 100.016.533,81
bolivari) ce deservesc o populaþie de 46.727 locuitori;
− s-au investit 102 milioane bolivari în campania antimalaricã;
− s-a trecut la faza experimentalã finalã a cercetãrii de imunologie a
leprei;
− s-a revizuit, actualizat ºi reorganizat Sistemul de informare
epidemiologicã ºi administrativã din sectorul sanitar (s-au introdus
noi indicatori de sãnãtate);
− s-a intensificat programul de cercetare pentru combaterea
cancerului (a doua cauzã de deces în Venezuela);
− Fundaþia “José Félix Ribas” a lãrgit serviciile ambuatorii prin
programul “Urmãrire ºi sprijin”, ce cuprinde asistenþã integralã a
farmaco-dependenþilor, familiilor acestora ºi comunitãþilor de care
aparþin; fundaþia a proiectat o bazã naþionalã de date privind
folosirea, abuzul ºi dependenþa de substanþe stupefiante ºi
psihotrope, baza fiind susþinutã de reþeaua centrelor de asistenþã;
− la nivel statal s-a iniþiat primul program preventiv sistematic în
materie de droguri, destinat populaþiei ºcolare ºi universitare; acest
program prevede înfiinþarea de centre de asistenþã ambulatorie ºi
de comunitãþi terapeutice; în anul 1989 au beneficiat de aceste
servicii 1.522 pacienþi ºi 4.566 membri de familie.
Pentru anul 1990, obiectivele social-sanitare prioritare au fost: (a)
intensificarea asistãrii vârstnicilor; (b) intensificarea controlului bolilor
transmise sexual, în special SIDA; (c) dezvoltarea colaborãrii cu
comunitãþile, în cadrul unor programe mixte de: asistenþã medicalã primarã;
prevenirea bolilor cardiovasculare; oncologie; prevenirea accidentelor ºi a
actelor violente; pregãtirea pentru situaþii de catastrofã; sãnãtatea mintalã;
îngrijiri stomatologice; combaterea þânþarilor.
B) Programul social venezuelean de alimentaþie este un concept ºi
urmãrit de Institutul Naþional de Nutriþie. El cuprinde mai multe acþiuni:
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− “Paharul cu lapte” constã în distribuirea gratuitã a acestui aliment
preºcolarilor ºi ºcolarilor, prin instituþiile educative de stat pe care
le frecventeazã. În 1989 au beneficiat de acest serviciu 2.348.031
copii, fondul alocat pentru aceastã acþiune fiind de 3.939.465.778
bolivari.
− “Lactovisoy” (lapte de soia) a presupus o cheltuialã din partea
statului de 61.995 milioane bolivari ºi a avut ca beneficiari 120.938
copii.
− “Micul dejun al preºcolarului” a costat în 1989 statul venezuelean
133,1 milioane bolivari ºi a fost distribuit la 205.492 copii în vârstã
de 4-6 ani.
− Asistenþa alimentarã a ºcolarului se realizeazã prin intermediul
cantinelor ºcolare, pentru care s-au alocat în 1989 819.674.524
bolivari, de serviciile respective beneficiind 290.809 copii.
− Cantinele populare ºi industriale au asigurat în 1989 6.071.096
mese în valoare de 85.959.726 bolivari.
− Protecþia gravidelor prevede administrarea de lapte praf,
polivitamine ºi sulfat feros. În 1989 un numãr de 80.399 femei au
beneficiat de aceste gratuitãþi în valoarea de 62.635.923 bolivari.
− În 1989 s-a elaborat un nou “Proiect de alimentaþie maternoinfantilã”, în cadrul programului de combatere a sãrãciei critice.
9. Dezvoltarea urbanã ºi locuinþele
Ministerul Dezvoltãrii Urbane/MINDUR rãspunde de politica ºi
planificarea locuinþelor ºi sistematizãrii urbane, de execuþia construcþiilor ºi
echipamentelor aferente acestor lucrãri prin care deserveºte practic nu
numai sfera urbanisticã propriu-zisã ci ºi sectoarele de educaþie, asistenþã
socialã, culturã, securitate ºi apãrare, culte, recreere, sport, sectorul
productiv ºi cel al serviciilor.
MINDUR se orienteazã în sensul optimizãrii folosirii resurselor
disponibile, favorizeazã sectoarele deficitare, acordã prioritate programelor
generatoare de locuri de muncã ºi stimuleazã organismele obºteºti sã
participe la rezolvarea problemei locuinþelor prin autogestiune.
Conform Legii privitoare la politica locuinþelor (în vigoare de la 1
ianuarie 1989), 5% din bugetul naþional se dirijeazã spre fondul locativ ºi
serviciile conexe. Acest lucru se realizeazã prin Programul progresiv pentru
construcþii de locuinþe.
♦ În cadrul MINDUR a luat fiinþã la 7 noiembrie 1939 Consiliul Naþional
pentru Locuinþe, care a elaborat pânã la sfârºitul anului 1989 politica
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de locuinþe. Aceasta prevede ca în primul cincinal sã se asigure
locuinþe pentru 766.000 grupuri familiale sãrace, acoperindu-se astfel
cererea de locuinþe rezultatã din creºterea populaþiei ºi 25% din
deficitul de locuinþe acumulat. Valoarea totalã a investiþiilor în acest
scop se ridicã la 171 miliarde bolivari.
În anul 1989 s-au construit 1.118 locuinþe rurale de care au beneficiat
6.708 locuitori. Valoarea acestei investiþii a fost de 61.430 milioane bolivari.
Acþiunea s-a realizat în cooperare cu Direcþia de malariologie ºi însãnãtoºire
ambientalã din cadrul Ministerul Sãnãtãþii ºi Asistenþei Sociale.
♦ Fondul Naþional pentru Dezvoltare Urbanã/ FONDUR a efectuat în
anul 1989 26 studii de rentabilizare socialã a folosirii terenurilor în
scopuri urbanistice ºi a desfãºurat lucrãri de recuperare urbanisticã a
terenurilor pe o suprafaþã de 185,17 ha, pe baza unor investiþii
totalizând 6,58 milioane bolivari.
FONDUR are un program special de finanþare pentru locuinþe de
interes social. În anul 1989 el a constat în cumpãrarea, extinderea ºi
renovarea a 3.229 locuinþe (valoarea investiþiilor: 740,58 milioane bolivari)
precum ºi construirea a 1.731 locuinþe noi (valoarea investiþiilor: 542,14
milioane bolivari).
FONDUR acordã ºi subsidii pentru locuinþe. Acestea s-au cifrat în
anul 1989 la 164,02 milioane Bs ºi de ele au beneficiat 70.500 familii.
FONDUR acordã de asemenea asistenþã financiarã Bãncii
Muncitorilor din Venezuela, pentru realizarea unor programe de construcþii
de locuinþe în valoare de 170 milioane Bs.
♦ Institutul Naþional pentru Locuinþe/INAVI desfãºoarã în sprijinul
populaþiei defavorizate 3 programe: (a) credite pentru locuinþe; (b)
dezvoltãri speciale; (c) îmbunãtãþirea cartierelor.
În anul 1989 INAVI a construit 11.816 locuinþe, investiþia ridicându-se
la 955,44 milioane Bs, urmând ca în 1990 sã se construiascã alte 12.702
locuinþe.
Pentru populaþia cu venituri sub 4.000 Bs lunar se acordã “asistenþã
de gradul I”, prin programele de credite pentru locuinþe ºi de îmbunãtãþire a
cartierelor.
Pentru populaþia cu venituri medii, de 4.000-6.000 Bs, se acordã
“asistenþã de gradul II”, constând în stimularea investiþiilor particulare prin
intermediul Bãncii de economii pentru locuinþe. Pentru populaþia cu venituri
mari, de 6.000-10.000 Bs, se acordã “asistenþã de gradul III”, prin programul
de dezvoltãri speciale.

431
♦ Fundaþia pentru Construcþii ºi Dotãri Educative/FEDE desfãºoarã un
program de conservare ºi întreþinere (în cadrul cãruia s-au semnat în
anul 1989, 468 de contractate în valoare de 16,7 milioane Bs),
programe ordinare (anuale), bienale ºi trienale de reparaþii la localuri
educative (în cadrul cãrora s-au contractat în anul 1989, 595 de
lucrãri), un program de recuperare, restructurare ºi valorificare a
bazei materiale din sectorul educaþiei (în cadrul cãruia s-au efectuat
în anul 1989 lucrãri la 291 centre educative) ºi un program de
construcþii noi (în cadrul cãruia s-au încheiat în anul 1989, 83 de
lucrãri în valoare de 222,07 milioane Bs.
♦ Prin Sistemul naþional de economii ºi împrumut s-a asigurat în anul
1989 o finanþare pentru locuinþe în valoare de 2.622,8 milioane Bs,
din care, 248,4 milioane Bs împrumuturi cãtre constructori (pentru 759
locuinþe) ºi 2.374,4 milioane Bs împrumuturi cãtre cumpãrãtori (pentru
6.922 locuinþe).
Banca Ipotecarã acordã ºi ea împrumuturi pentru locuinþe; în anul
1989 acestea au fost în valoare de 2.447 milioane Bs cãtre constructori
(pentru 6.622 locuinþe) ºi de 3.194 milioane Bs cãtre cumpãrãtori (pentru
7.194 locuinþe).
Promulgarea Legii de protecþie a datornicilor prin ipotecã împiedicã
dobânzile excesive pentru împrumutul ipotecar prin sistemul de subsidii ºi
de dobânzi preferenþiale.
♦ Planul special de încadrare în muncã constituie o sursã importantã de
fonduri pentru construcþia de locuinþe.De exemplu, în anul 1990 din
investiþiile totalizând 4.345,9 milioane Bs, 2.436,2 milioane Bs au
provenit de la bugetul de stat (fiind gestionate în principal de MINDUR
ºi instituþiile aferente acestuia), iar restul de 1.909,7 milioane Bs au
provenit din acest plan antiºomaj.
Preocuparea permanente de a stimulã investiþiile pentru construcþia
de locuinþe din partea altor instituþii publice sau private, de a încuraja
investiþiile individuale ale particularilor ºi iniþiativele organizaþiilor obºteºti a
avut ca efect în anul 1990 acumularea unor fonduri suplimentare de
investiþii totalizând 3.865,3 milioane Bs.
10. Protecþia mediului
Ministerul Mediului ºi Resurselor Naturale Regenerabile/MARNR se
ocupã de administrarea mediului la nivel naþional, ceea ce înseamnã
cercetare, elaborarea politicii ecologice ºi implementarea acesteia.
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În cadrul MARNR s-a creat în anul 1989 Direcþia de cartografie
naþionalã, care a declanºat un Program de actualizare ºi extindere a
acoperirii cartografice a teritoriului. Paralel funcþioneazã în Venezuela ºi un
Serviciu automat de geografie ºi cartografie naþionalã/SAGECAN.
MARNR a aprobat o investiþie de peste 20.232,967 milioane bolivari
pentru inventarul solurilor; în 1989 a alocat 32.971.693 bolivari pentru un
program de conservare ºi evaluare a terenurilor ºi 73.000.000 Bs pentru
protecþia solurilor ºi apelor.
♦ Programul hidrologic naþional al Venezuelei se realizeazã în
cooperare cu guvernul japonez, guvernul canadian (investitor a circa
4 miliarde Bs) ºi cu diverse organisme internaþionale, cum ar fi Banca
Interamericanã care a aprobat la sfârºitul anului 1988 un credit în
valoarea de 50 milioane $.
În anul 1989 MARNR a investit suma de 807,9 milioane Bs în studii ºi
proiecte, construcþii, conservarea ºi întreþinerea infrastructurii hidrologice.
Sursele acestui fond de investiþii au fost bugetul de stat, Planul special de
încadrare în muncã (221,3 milioane Bs), creditele publice etc. În anul 1990
investiþiile MARNR în domeniul hidrologiei se ridicã la 1.617,6 milioane Bs,
din care, 656,7 milioane Bs provin din credite publice.
Principalele linii de acþiune în domeniul hidrologic sunt:
− conservarea ºi valorificarea bazinelor hidrografice prin lucrãri
hidraulice;
− drenarea terenurilor agricole; asanãri ºi disponibilizãri pentru
lucrãri edilitare;
− protejarea centrelor populate contra inundaþiilor;
− lucrãri de contracararea a efectelor secetei;
− recuperarea ºi tratarea apelor reziduale;
− extinderea reþelei de apeducte astfel ca pânã în anul 2000, 90%
din populaþia Venezuelei sã aibã apã potabilã graþie canalizãrii
(numai în 1990 s-au alocat de exemplu 200 milioane Bs pentru
construirea de apeducte în zone rurale).
♦ Politica forestierã elaboratã de Consiliul Naþional Forestier este
implementatã de Serviciul Forestier Venezuelean. În afarã acestor
organisme aparþinând MARNR, existã ºi un Serviciu Autonom
Forestier Venezuelean/SAFORVEN, care a proiectat Programul
naþional de dezvoltare a resurselor forestiere, ce urmeazã a fi realizat
în colaborare cu FAO, Japonia, Canada ºi Finlanda.
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Rezervele forestiere de stat furnizau la sfârºitul anului 1989 circa 50%
din producþia venezueleanã de lemn, oferind în jur de 11.300 locuri de
muncã; dacã la acest aspect social se adaugã interesul turistic al pãdurilor,
se explicã preocuparea statului de a achiziþiona terenuri forestiere ºi de a
subvenþiona programe de vegetaþie ºi faunã. În acest ultim scop s-a creat
un Serviciu autonom pentru protecþia, refacerea, dezvoltarea ºi folosirea
raþionalã a faunei silvestre ºi acvatice – “PROFAUNA”.
♦ Comisia Naþionalã de Coordonare a Teritoriului studiazã ºi decide în
privinþa ocupãrii adecvate a teritoriului ºi a folosirii raþionale a
resurselor naturale regenerabile. Ea verificã planurile naþionale,
statale ºi subregionale (pe zona de interes turistic, agricol etc.) ºi
emite reguli de administrare specialã pentru parcurile naþionale,
zonele de protecþie, refugiile pentru faunã, monumentele naturii ºi
zonele de lucrãri sau servicii publice. Tot aceastã comisie
gestioneazã programele de investiþii în acest domeniu. Astfel, în 1989
s-au alocat 120,9 milioane Bs pentru îngrijirea celor 32 parcuri
naþionale ºi 14 monumente ale naturii.
♦ Institutul de Gospodãrire Urbanã a definitivat Proiectul de norme
ambientale urbane conform Legii organice de coordonare urbanisticã.
În cadrul institutului a luat fiinþã Comisia pentru administrarea zonei
de protecþie a ariei metropolitane Caracas. Între preocupãrile
institutului se numãrã: elaborarea normativelor ambientale pentru
desfãºurarea diverselor activitãþi economico-sociale; delimitarea
zonelor potenþiale de dezvoltare a ansamblelor rezidenþiale;
depistarea, evaluarea ºi controlul surselor de contaminare a apelor,
atmosferei, solului.
Activitatea tuturor instituþiilor ºi organizaþiilor cu profil ecologic se
bazeazã pe Sistemul Informatic Ambiental Naþional, care este în curs de
constituire pe secþiuni urmând a se centraliza ulterior într-o bancã generalã
de date.
11. Sprijinirea sporturilor
Institutul Naþional al Sporturilor coordoneazã activitãþile sportive la
nivel naþional. În anul 1989 s-a iniþiat restructurarea sa ºi s-a elaborat un
nou regulament intern.
Funcþionarea Centrelor Sportive populare (în numãr de 1.150 în anul
1989) urmeazã sã treacã în regim de autofinanþare.
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În anul 1989 s-au creat Fundaþia pentru Asistenþa Sporturilor de
Amatori ºi Fundaþia pentru folosirea ºi întreþinerea dotãrilor din infrastructura
sportivã/FUMIDE.
Proiectul de înfiinþare a Institutului Universitar al Sportului, definitivat
în anul 1989, se pune în practicã începând cu anul 1990; noua unitate de
învãþãmânt superior este subordonatã atât Ministerului Educaþiei cât ºi
Ministerului Dezvoltãrii Sociale.
Principalele manifestãri sportive sponsorizate de statul venezuelean
sunt:
− Festivalul Sportiv Anual;
− Jocurile Naþionale;
− Sportul în muncã (320.000 participanþi în 1990);
− Sportul în penitenciare (23.000 beneficiari în 1990);
− Sportul în mediu rural (49.200 participanþi în 1990);
− Sportul pentru persoane cu nevoi speciale (4.000 practicanþi în
1990)
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INTRODUCERE
Definitã ca un concept complex, politica socialã cuprinde ansamblul
mãsurilor destinate sã conducã la îmbunãtãþirea condiþiilor de existenþã ale
populaþiei. O politicã socialã nu este o simplã adiþie de mãsuri, ci o combinaþie a acestora.
Complexitatea vieþii sociale ºi economice conduce la o relativã
autonomizare a unor domenii distincte ale vieþii umane, care devin elemente
ale politicii sociale: demografie, ocuparea forþei de muncã, veniturile ºi
consumul populaþiei, condiþiile de muncã, de locuit, educaþia º.a. Abordarea
politicii sociale pornind de la structurarea societãþii pe componente prezintã
avantajul posibilitãþii de cunoaºtere a problemelor specifice fiecãrui domeniu
ºi de stabilire a cãilor ºi instrumentelor de acþiune pentru realizarea eficientã
a obiectivelor stabilite, dar ºi dezavantajul cã ea poate permite apariþia în
practicã a unor necorelãri generate de tratãri izolate. Un anumit obiectiv stabilit pentru un domeniu se poate realiza ºi Independent dar, în anumite
cazuri, în detrimentul altor obiective de ordin social sau economic. Analiza
funcþionalã a sistemului de instrumente îndreptate spre realizarea
obiectivelor specifice fiecãrui domeniu important al politicii sociale permite
relevarea atât a posibilitãþii atingerii obiectivelor respective, cât ºi a efectelor
pe care acestea le pot avea asupra altor obiective de politicã socialã sau
economicã. Din aceste considerente, politica socialã se impune abordatã ca
un sistem unitar ºi coerent, care reuneºte domenii relativ distincte. O
asemenea viziune unitarã ºi sistemicã privind protecþia socialã evitã
soluþionarea fãrâmiþatã a anumitor probleme, permiþând o delimitare a
importanþei obiectivelor sociale ºi, pe aceastã bazã, o ierarhizare a
soluþionãrii lor, o grupare sau doar o regrupare a resurselor.
Odatã cu perfecþionarea anumitor instrumente, cu utilizarea altora noi
în scopul atingerii unor obiective este necesar sã se urmãreascã
îmbunãtãþirea ansamblului de raporturi pe care le genereazã noile condiþii
de funcþionare a sistemului pârghiilor politicii sociale, astfel încât sã se
realizeze un nou echilibru al relaþiilor funcþionale pe care orice modificare
tinde sã îl afecteze.
Întrucât posibilitãþile de soluþionare a diferitelor probleme sociale sunt
strâns legate de volumul resurselor ce pot fi alocate, politica socialã este o
puternicã determinare economicã însã, în acelaºi timp, nu trebuie neglijatã
nici influenþa pe care o au mãsurile de politicã socialã asupra dezvoltãrii
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economice, în condiþiile în care procesele economice ºi sociale devin tot
mai complexe, corelaþia dintre economic ºi social se adânceºte, dar ea nu
se realizeazã automat, în orice împrejurãri ºi necondiþionat, în consecinþã, e
politicã socialã care tinde sã ofere posibilitãþi reale ºi pentru obþinerea unor
rezultate pozitive în plan economic presupune o viziune complexã ºi
integralistã asupra problemelor economice ºi sociale.
Lucrarea ºi-a propus ca obiective:
a) precizarea conþinutului conceptului de “politicã socialã” a funcþiilor
acestuia în strânsã corelaþie cu calitatea vieþii;
b) analiza strategiilor economice ºi noneconomice de îmbunãtãþire a
calitãþii vieþii;
c) 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. Un loc aparte revine analizei unor experienþe
internaþionale, atât din þãri est-europene (Polonia, U.R.S.S., Ungaria), cât ºi
din þãri cu economie de piaþã (Germania, Suedia, Marea Britanie, Statale
Unite ale Americii, Venezuela), demers care a permis evidenþierea
obiectivelor, a sferei de cuprindere, ºi a gradului de reuºitã a diferitelor
politici sociale.
Un loc aparte în economia lucrãrii este destinat configuraþiei politicii
sociale în România caracteristicã perioadei do tranziþie la economia de
piaþã: principii de politicã ºi protecþie socialã, direcþii de acþiune.
Contribuþia membrilor colectivului la elaborarea lucrãrii a fost
urmãtoarea:
- dr. Cãtãlin ZAMFIR : capitolul I, subcapitolele 4.1. ºi 4.3;
- dr. Ioan MÃRGINEAN : subcapitolele 2.2.4. ºi 4.2;
- Emilian POPESCU : capitolul 2.1;
- Doina CÃLIN : subcapitolul 2.1;
- Maria NEDER : subcapitolul 2.2.2;
- Mihaela GRADU : subcapitolul 2.2.3;
- Mihaela CODIN : subcapitolul 2.2.3;
ºi
Viorel GHEORGHE : subcapitolul 2.2.5;
- Dorina MIRON : subcapitolul 2.2.6;
- Bogdan IATAN : subcapitolul 3.1;
- Mihaela CZOBOR : subcapitolul 3.2.
Coordonarea redactãrii a fost realizatã de Livius MANEA

III. STRATEGII ECONOMICE ªI NONECONOMICE
DE ÎMBUNÃTÃÞIRE A CALITÃÞII VIEÞII
În scopul elaborãrii unui program coerent de îmbunãtãþire a calitãþii
vieþii este necesarã atât stabilirea riguroasã a nivelului resurselor
economice ºi noneconomice, cât ºi identificarea prioritãþilor ºi a cãilor de
acþiune pentru atingerea obiectivelor. Datã fiind complexitatea domeniului
calitãþii vieþii, multitudinea factorilor care îºi exercitã influenþa asupra sa,
politica socialã având ca scop definit “îmbunãtãþirea calitãþii vieþii” se
impune gânditã ca un ansamblu coerent de programe ºi decizii de ordin
economic ºi noneconomic.

3.1. Strategii economice
3.1.1. Consideraþii generale
Strategia reprezintã ansamblul operaþiunilor orientate spre pregãtirea,
planificarea ºi conducerea operaþiunilor îndreptate cãtre realizarea
obiectivului propus.
Faþã de aceastã definiþie generalã, strategia economicã poate fi
consideratã ca reprezentând ansamblul mãsurilor ºi soluþiilor dintr-o
economie, privind pregãtirea, programarea ºi organizarea eforturilor vizând
buna funcþionare a mecanismului economic în ansamblu ºi/sau în detaliu ºi
generând astfel creºterea economicã.
Întrucât buna funcþionare a unei economii nu reprezintã un scop în
sine ºi este subordonatã susþinerii întregului mecanism al societãþii, rezultã
cã de modul în care este condusã economia, de strategia aleasã, depinde
gradul în care membrilor societãþii li se asigurã un nivel de trai îndestulãtor.
Necesitatea strategiei economice este dictatã de faptul cã atingerea
oricãrui obiectiv este condiþionatã de existenþa unui aºa-zis “fir roºu” care sã
fie urmat.
Indiferent de nivelul ºi amploarea obiectivelor de naturã economicã,
acþiunile îndreptate spre atingerea lor nu se pot desfãºura anarhic, la voia
întâmplãrii, ci trebuie elaborat un cadru unitar, în care sã se regãseascã
modul de realizare a acestora, etapele care trebuie parcurse, pârghiile ºi
instrumentele folosite.
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Necesitatea elaborãrii unei strategii economice este în strânsã
corelaþie cu importanþa ei, în sensul cã, strategia aleasã poate sã conducã
într-un timp mai lung sau mai scurt, cu eforturi mai mari sau mai mici, la
atingerea scopului propus. Cu cât obiectivul fixat este mai important, prin
implicaþiile pe care realizarea lui le are asupra societãþii, cu atât alegerea
unei strategii cât mai eficiente este mai importantã.
Ansamblul strategiilor îndreptate spre o creºtere a calitãþii vieþii
trebuie sã combine un numãr de obiective printre care accelerarea creºterii
economice, combaterea sãrãciei, prevenirea degradãrii accelerate a
mediului înconjurãtor, toate acestea circumscrie unui punct central: lãrgirea
câmpului de posibilitãþi ale membrilor societãþii.
Strategiile economice nu pot singure sã contribuie la lãrgirea
posibilitãþilor umane, dar rãspund necesitãþilor oamenilor. Ele trebuie sã þinã
cont de diferenþa de percepþie a problemei economice în funcþie de nivelul
de dezvoltare, sã albã în vedere necesitãþile prezente, fãrã însã a
compromite interesele generaþiilor viitoare.
Resursele de finanþare a programelor de creºtere a calitãþii vieþii se
pot constitui din:
• Impozite speciale. Reforma impunerii, care sã ducã la eliminarea
tuturor formelor de neplatã sau evaziune – prim îmbunãtãþirea actelor
juridice ºi prin simplificarea procedurilor – poate procura resurse
suplimentare sectorului social ca de exemplu prin taxe suplimentare
percepute asupra obiectelor de lux sau asupra produselor dãunãtoare
sãnãtãþii, asupra fabricãrii ºi vânzãrii altor produse ºi altele.
• Tarife diferenþiate asupra serviciilor. Guvernele tot mai multor þãri
acordã atenþie sistemului tarifelor diferenþiate asupra serviciilor, ca sursã de
venituri.
Tarifele percepute fãrã distincþie tuturor consumatorilor de servicii pot
determina anumite categorii cu venituri mai mici sã ocoleascã aceste
servicii.
În acelaºi timp, partea globalã a cheltuielilor cu sãnãtatea ºi educaþia,
manifestã o tendinþã de creºtere, mai ales în domeniul privat. Din aceastã
cauzã, cei cu mijloace mai multe nu vor fi de acord sã plãteascã aceastã
creºtere decât dacã resursele suplimentare astfel degajate le vor pãrea bine
utilizate.
Aºadar, un sistem de tarife care sã avantajeze pãturile mai sãrace,
trebuie sã urmãreascã douã obiective:

445
− sã genereze o ameliorare semnificativã a serviciilor sociale astfel
încât clasele cu oarecare stare sã fie dispuse sã plãteascã mai
mult;
− sã asigure, din partea claselor celor mai sãrace doar plata unor
sume simbolice, pentru sãnãtate ºi educaþie.
• Contribuþia voluntarã a comunitãþii. Serviciile de sãnãtate, de
instruire ºi infrastructurile acestora se deterioreazã destul de rapid în
condiþiile unei întreþineri ºi reparaþii defectuoase din lipsa unor mijloace materiale. În atare situaþie, profesorii îºi abandoneazã meseria datoritã
salariului scãzut, personalul sanitar trebuie sã lucreze fãrã medicamente ºi
fãrã aparate de primã necesitate. Pentru a pune capãt acestui fenomen, guvernele, uneori ºi din þãrile dezvoltate, beneficiazã de sprijinul populaþiei
pentru contribuþia voluntarã la menþinerea acestor servicii.
• Realocarea intrasectorialã a resurselor bugetare. Se pot obþine mari
beneficii de pe urma restructurãrii interne a cheltuielilor sociale. De multe ori
trebuie ales între dispensare de ajutor medical pentru marea masã a
populaþiei sau spitale de lux pentru privilegiaþi, între un învãþãmânt superior
generos subvenþionat sau un învãþãmânt primar gratuit. Þãrile care au
cunoscut o bunã creºtere a nivelului de trai, adesea au restructurat
cheltuielile publice, dând prioritate cheltuielilor cu caracter social care
înainte erau considerate secundare: punând înaintea cheltuielilor pentru
subvenþionarea ajutorului medical curativ pe cele pentru ajutorul medical
preventiv, punând învãþãmântul primar înaintea celui secundar etc. În mod
normal trebuie sã se aloce 25-50% din bugetul total, cheltuielilor sociale,
pentru a menþine un echilibru convenabil între progresul economic ºi cel
social. Þãrile în care aceste aspecte au fost neglijate se vãd nevoite, pentru
a asigura progresul social, sã mãreascã cota alocatã acestor cheltuieli.
3.1.2. Repere ºi principii ale strategiei de îmbunãtãþire a calitãþii
vieþii
a) O dezvoltare în echitate. Creºterea în condiþii de echitate rãmâne
formula optimalã pentru a crea condiþiile indispensabile în tentativa
asigurãrii unei mai bune calitãþi a vieþii. În ciuda unor serioase controverse
asupra politicii care trebuie aplicatã, ideea care se desprinde este cã printre
elementele esenþiale ale unei creºteri economice în echitate figureazã:
− o utilizare suplã ºi judicioasã a preþurilor pentru a þine cont de
ansamblul necesitãþilor;
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− mãsuri de repartiþie a bunurilor ºi de extindere a posibilitãþilor
întreprinderilor productive, toate acestea adaptate situaþiei
concrete din fiecare þarã.
Literatura asupra elementelor determinante ale repartiþiei veniturilor
este vastã ºi complexã, degajându-se însã douã concluzii generale asupra
mai bunei repartiþii a veniturilor primare, care influenþeazã în mod
determinant dimensiunea umanã a dezvoltãrii economice:
− o repartiþie favorabilã a mijloacelor de producþie ceea ce semnificã
în general, în þãrile în curs de dezvoltare, o bunã repartiþie a
pãmântului. Þãrile care au procedat la o reformã agrarã ca de
exemplu China ºi Coreea au redus considerabil sãrãcia ºi
inegalitãþile. În þãrile care nu au procedat astfel, o mare parte a
populaþiei trãieºte în sãrãcie, în ciuda unor creºteri economice
rapide;
− o rapidã expansiune a întreprinderilor productive este esenþialã
pentru difuzarea veniturilor în masa populaþiei. În cadrul
economiilor mixte, o asemenea expansiune rezultã din o creºtere
rapidã ºi bazatã pe o pregãtire superioarã a mâinii de lucru. În
economiile de tip socialist, în care statul e proprietarul general al
mijloacelor de producþie, ducând o politicã a muncii care asigurã
tuturor de lucru, are loc o bunã repartiþie a veniturilor primare, însã
aceste state sacrificã eficienþa economicã pentru echitatea socialã;
Mãsurile de susþinere a investiþiilor, a tehnologizãrii ºi a calitãþii
resurselor umane, sunt un element determinant al dezvoltãrii, dar existã
semne de întrebare în ceea ce priveºte eficienþa creºterii investiþiilor. Pentru
a avea o creºtere susþinutã, þãrile trebuie sã situeze acest procent la nivelul
a 15-20% din PIB. Important este mai ales ritmul schimbãrilor ºi
modernizãrilor tehnologice, care sã se bazeze pe progres ºtiinþific ºi tehnic
ºi pe o înaltã calificare a lucrãrilor. Altfel spus creºterea calitãþii vieþii nu este
doar o consecinþã, ci ºi o condiþie a creºterii economice.
b) Satisfacerea necesitãþilor tuturor oamenilor. Un ansamblu bine
structurat de mãsuri comportã cel puþin douã elemente:
• dispoziþii generale care sã asigure serviciile de bazã, în special în
domeniile sãnãtãþii ºi ale educaþiei;
• planuri orientate, destinate mai ales grupurilor defavorizate, prin:
− susþinerea veniturilor:
- crearea de întreprinderi în domeniul serviciilor publice;
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ajutor financiar direct pentru susþinerea familiilor sãrace
(aceastã politicã este curentã în þãrile dezvoltate ºi mai puþin
aplicabilã în cazul þãrilor cu foarte multe familii sãrace);
− ajutor sub formã de subvenþii:
- menþinerea unor preþuri scãzute;
− programe alimentare speciale de care sã beneficieze anumite
categorii ale populaþiei (hranã gratuitã pentru copii în ºcolile
primare, hranã cu preþ redus pentru cei cu condiþii grele de muncã
etc.)
c) Promovarea iniþiativei private. Sectorul privat poate ºi trebuie sã
joace un rol important în dezvoltarea generalã a societãþii. S-a dovedit cã el
este mai în mãsurã a pune indivizii în ipostaza de agenþi economici ºi a-i
face, implicit, în cea mai mare parte, proprii “responsabili” pentru calitatea
vieþii lor. În general, extinderea sectorului privat are la bazã 4 criterii politice
principale:
− crearea unui cadru favorabil sectorului privat – o nouã legislaþie ºi
noi reguli de susþinere a creºterii economice;
− privatizarea domeniilor productive în care sectorul privat se
dovedeºte mai eficient;
− dezvoltarea întreprinderilor private mici ºi mijlocii graþie
mecanismului de credit ºi capitalului de risc;
− ameliorarea gestiunii sectorului public ºi formarea gestiunii
unitãþilor private.
Rolul sectorului public trebuie sã se limiteze înainte de toate la
clãdirea infrastructurii economice ºi la asigurarea serviciilor sociale. Pentru
a asigura o creºtere a calitãþii vieþii trebuie aplicatã o politicã aptã sã
combine cerinþele sectorului privat cu cele ale sectorului public.
Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii ºi a nivelului de trai constituie obiective ale
oricãrei guvernãri; pentru înfãptuirea acestor obiective, se elaboreazã
programe a cãror aplicare le valideazã gradul de eficienþã.
Din experienþa internaþionalã privind intervenþiile în domeniul
economic având ca scop îmbunãtãþirea calitãþii vieþii se pot desprinde mai
multe concluzii:
a) pentru a evita o degradare pe termen lung a condiþiilor de viaþã
sunt necesare ajustãrile macroeconomice;
b) þãrile cu o creºtere economicã rapidã ºi cu o repartiþie a veniturilor
defectuoasã pot apela la mãsuri de intervenþie, chiar ºi atunci când
ritmul creºterii economice scade;
-
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c) ameliorarea regulatã a nivelului de trai e posibilã dacã beneficiile
aduse de intervenþie statului sunt distribuite echitabil;
d) în condiþiile unui creºteri economice rapide, nu trebuie neglijat
sectorul social;
e) intervenþia substanþialã a statului, dacã e prost structuratã ºi
dirijatã nu poate compensa o repartiþie inegalã a veniturilor, chiar
dacã creºterea globalã a lor e mai mult decât satisfãcãtoare.
3.1.3. Strategii economice în perioada de tranziþie
Încã de la începutul trebuie spus cã strategia îmbunãtãþirii calitãþii
vieþii se suprapune, în cazul þãrii noastre, cu strategia reformei. Acest lucru
rezultã din faptul cã situaþia actualã, existentã atât în economie cât ºi în
plan social este atât de dezechilibratã încât, pentru redresarea ei se impun
mãsuri care, odatã aplicate, vor influenþa semnificativ întreg ansamblul
economico-social. Funcþionarea normalã a mecanismului economic determinã, pe de o parte, o ameliorare a calitãþii vieþii în timp ce, pe de altã parte,
un trai mai civilizat ºi mai îmbelºugat susþine la rândul sãu bunul mers al
economiei. Iatã de ce putem vorbi despre o strategie unicã a redresãrii
economice ºi a creºterii calitãþii vieþii.
În momentul de faþã, structura economiei naþionale este total
distorsionatã. Existã o multitudine de unitãþi gigant, aparþinând unor
sectoare grele, mari consumatoare de energie, cu producþie sub capacitãþile
proiectate, cu produse care nici în economia româneascã nu mai sunt
competitive, unitãþi care se confruntã cu o gravã crizã de materii prime.
Existã, de asemenea, unitãþi reprezentante ale tehnicii de vârf care însã
realizeazã produse cu performanþe la nivelul anilor ’70. Unitãþile producãtoare de bunuri de consum, deºi relativ numeroase, din punct de vedere al
capacitãþilor lor nu satisfac nevoile populaþiei. În ultimele douã decenii
industria ºi-a tras seva din agriculturã, care însã îºi desfãºoarã activitatea
într-un sistem de preþuri total nestimulator. Sistemul de preþuri însuºi, la
nivelul întregii economii a fost creat artificial, nereflectând adevãrata valoare
a produsului societãþii.
Pe planul satisfacerii nevoilor sociale, sistemul serviciilor sociale –
sãnãtate, învãþãmânt, culturã - se confruntã cu mari dificultãþi, generate de
lipsa de fonduri, de mijloace materiale ºi de personal.
Pe plan ecologic, resursele de materii prime, calitatea ºi cantitatea
apei, starea pãdurilor, a zonelor ºi rezervaþiilor naturale, sãnãtatea
pãmântului, lasã mult de dorit.
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Aceasta este pe scurt situaþia generalã de la care trebuie sã pornim,
situaþie nesãnãtoasã, aflatã sub parametrii unei funcþionãri normale.
Apare aºadar, clar cã procesul reformei nu va putea fi realizat fãrã
“dureri” ci se vor ivi numeroase greutãþi ºi stãri conflictuale ºi tocmai de
aceea trebuie aleasã o strategie care sã permitã totodatã dezamorsarea
unor astfel de tensiuni.
Tranziþia cãtre economia de piaþã este privitã ca unica soluþie de
redresare a economiei româneºti.
În economia de piaþã, agenþii economici îºi exercitã în mod autonom
funcþiile lor, pe baza relaþiilor ce se stabilesc între ei, relaþii ce constituie
mecanismul de autoreglare – prin intermediul cererii ºi ofertei - al economiei
naþionale. Componentele acestui mecanism sunt preþurile liber convenite;
funcþionarea pieþelor pentru toþi factorii de producþie; existenþa unui cadru
instituþional corespunzãtor.
Trãsãturile fundamentale ale economiei de piaþã sugereazã ºi
direcþiile de acþiune pentru transformarea economiei centralizate:
liberalizarea
preþurilor;
descentralizarea
economicã;
privatizarea;
deschiderea economici; stabilizarea macroeconomicã.
Trebuie totodatã spus cã aceluiaºi model fundamental de economie
de piaþã ii corespund o multitudine de tipuri concrete, fiecare economie
naþionalã prezentând particularitãþile sale ºi constituind astfel un model
irepetabil.
Necesitatea economiei de piaþã este larg acceptatã dar, în ceea ce
priveºte cãile de înfãptuire a el, nici teoria ºi nici practica mondialã nu
dispun de soluþii sigure care sã poatã fi aplicate ca atare.
Asupra modului de înfãptuire a tranziþiei au fost aduse în discuþie
douã variante: tranziþia rapidã (“terapia-ºoc”) sau tranziþia gradualã de
duratã. Se pare cã cea mai potriviþi variantã ar fi una de compromis ºi
anume o tranziþie gradualã efectuatã în ritm rapid, cu asigurarea unei
protecþii sociale corespunzãtoare.
Esenþa strategiei constã în aceea cã tranziþia la o economie de piaþã
sã se facã în termene cât mai scurte, evitând costurile sociale greu
suportabile, concomitent cu depãºirea unei adânci crize, în condiþiile urmi
program de protecþie socialã eficace a grupurilor defavorizate, un nivel
acceptabil de asigurare socialã a întregii colectivitãþi ºi promovãrii unei
politiei coerente, care sã asigure creºterea treptatã, dar efectivã, a calitãþii
vieþii.
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Guvernul ºi-a propus sã realizeze acoperirea costurilor sociale ale
tranziþiei simultan cu apariþia lor, în aºa fel încât, chiar în cursul tranziþiei sã
se atingã un nivel comparabil cu media europeanã la indicatorii sociali de
bazã. Atingerea acestui obiectiv poete fi realizatã prin creºterea eficienþei ºi
atragerea capitalului strãin.
Crearea unei adevãrate economii de piaþã presupune acþionarea în
urmãtoarele direcþii:
a) Privatizarea ºi descentralizarea economiei
Condiþia fundamentalã e trecerii la economia de piaþã o reprezintã
autonomia decizionalã a agenþilor economicii care, la rândul sãu, este
indisolubil legatã de problema proprietãþii.
Privatizarea este un proces complex care se realizeazã prin modalitãþi
multiple:
− transformarea unitãþilor de Stat în societãþi pe acþiuni ºi vânzarea
acestora;
− vânzarea prin licitaþie cãtre întreprinzãtori particulari a unitãþilor de
stat;
− înfiinþarea de noi unitãþi private;
− concesionarea sau arendarea unor unitãþi de stat.
Sursele de capital necesare privatizãrii pot fi urmãtoarele:
− atribuirea gratuitã de acþiuni cetãþenilor;
− economiile bãneºti ale populaþiei;
− creditele;
− capitalul strãin.
Bineînþeles, de la procesul de privatizare vor fie exceptate unele
categorii de unitãþi de stat: unitãþile din sectorul energetic; întreprinderile
extractive; o parte a exploatãrilor agricole ºi a fondului forestier; sistemul de
bazã al transporturilor ºi telecomunicaþiilor; infrastructura de bazã pentru
ocrotirea sãnãtãþii, învãþãmânt ºi protecþie socialã; unele unitãþi importante
din industria grea;
b) Liberalizarea preþurilor, adicã crearea condiþiilor ca preþurile sã se
formeze pe baza mecanismului cerere-ofertã, în care sã acþioneze, prin
pârghii economice, ºi statul. În acest sens, au fost apreciate ca viabile douã
variante;
• liberalizarea “în timp” a preþurilor, într-o primã fazã intrând 40-50%
din nomenclatorul total iar în cea de-a doua, extinderea, dupã o
anumitã perioadã, la 80-85%;
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• liberalizarea “în spaþiu” (variantã pentru care s-a ºi optat), la
început pentru produsele ºi serviciile care se realizeazã de cãtre
mai mulþi producãtori.
Controlul statului este necesar sã se menþinã numai la unele bunuri
esenþiale nivelului de trai – alimente de bazã, energie, combustibil,
medicamente, articole pentru copii, chirii, tarife de transport;
c) Deschiderea economiei care trebuie privitã în douã sensuri:
− liberalizarea comerþului exterior, care presupune desfiinþarea
monopolului statului asupra acestuia ºi acordarea dreptului tuturor
agenþilor economici de a angaja în operaþiuni de import-export, pe
baza criteriului rentabilitãþii ºi subordonatã asigurãrii echilibrului balanþei comerciale ºi de plãþi externe precum ºi integrãrii în
economia mondialã ºi europeanã;
− încurajarea pãtrunderii de capital strãin. Acest lucru nu trebuie
înþeles în sensul acceptãrii unei pãtrunderi anarhice, care mai apoi
sã fie scãpatã de sub control, ci în acela al dirijãrii acestui capital
spre punctele nevralgice ale economiei, acolo unde ea nu se poate
reface decât cu ajutorul acestuia.
Tranziþia cãtre economia liberã de piaþã va fi însoþitã de mãsuri în
principalele domenii ale vieþii economico-sociale. Astfel, în domeniul
industriei þara noastrã are douã variante la dispoziþie:
• menþinerea actualei structuri economice care sã fie supusã unui
amplu proces de modernizare realã;
• modificarea ºi modernizarea structurii economice, paralel cu
mutarea centrului de greutate spre industria bunurilor de consum ºi
a serviciilor.
Alegerea primei variante prezintã, o serie de neajunsuri:
− presupune efectuarea unei a doua industrializãri, ceea ce ar
determina costuri financiare ºi sociale imense;
− menþinând actuala structurã economicã înseamnã sã perpetuãm o
configuraþie în care ramurile energofage vor constitui un continuu
balast;
− þara noastrã nu se înscrie printre þãrile cu tradiþie producãtoare de
tehnologii ºi produse ale industriei grele de calitate ºi eficiente,
fiindu-ne deci greu cã devenim un ofertant competitiv.
Cea de-a doua variantã este mai fericitã prin avantajele pe care le
prezintã:
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− deºi realizarea ei presupune de asemenea eforturi considerabile,
investiþiile de dotare a unor capacitãþi de producþie cu linii
tehnologice de producere a bunurilor de consum sunt mai ales;
− s-ar echilibra cererea cu oferta, creându-se ºi disponibilitãþi pentru
export în cazul cã vom aplica tehnologii de înaltã productivitate;
− procesele tehnologice vor fi mai uºor de condus;
− se va realiza o asigurare într-un grad mai mare cu materii prime
din producþia internã în cazul în care agricultura va suferi ºi ea un
proces de modernizare adecvat.
Indiferent care din variante va fi aleasã, se desprinde ideea necesitãþii
modernizãrii ºi retehnologizãrii.
Retehnologizarea va trebui începutã concomitent eu tranziþia la
economia de piaþã, ceea ce va permite integrarea tot mai eficientã în
activitatea economico-financiarã internaþionalã.
Modernizarea economiei ºi în special a industriei va trebui sã aibã la
bazã electronizarea, informatizarea, robotizarea.
Modernizarea ºi retehnologizarea economiei trebuie sã rezolve, la
începutul tranziþiei, probleme specifice ºi anume dezechilibre ºi contradicþii
sectoriale considerabile, care comportã douã modalitãþi de abordare:
− una imediatã, care sã nu aºtepte implementarea integralã a
mecanismului economiei de piaþã;
− alta care þine de derularea procesului restructurãrii ramurilor
economiei naþionale.
În domeniul energetic existã un dezechilibru puternic între potenþialul
de resurse energetice ºi necesitãþile de energie ale economiei, în actuala sa
structurã energofagã ºi cu actualele tehnologii.
Balanþa energiei primare este acoperitã actualmente în proporþie de
circa 40% cu resurse din import, asigurarea cu resursele interne fiind
limitatã la cãrbuni ºi energie electricã produsã în hidrocentrale, precum ºi la
producþia de þiþei ºi gaze naturale, care este în declin.
În aceste condiþii se impune continuarea în ritm accelerat a realizãrii
programelor do energeticã nuclearã ºi neconvenþionalã ºi de o ameliorare a
amenajãrii potenþialului hidroenergetic al þãrii.
Domeniul agriculturii se pare cã deþine mari rezerve, atât în ceea ce
priveºte nivelul de trai cât ºi din punct de vedere al ocupãrii forþei de muncã.
Acestei ramuri trebuie sã i se aplice o reformã de profunzime, care sã
constea nu numai în împroprietãrirea þãrãnimii (deþinãtoare în procent a
72% din suprafaþa agricolã ºi 80% din cea arabilã a þãrii, formaþi din
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pãmânturile CAP-urilor ºi loturile individuale), ci mai ales în sprijinirea ei cu
mijloace materiale necesare, prin chirii reduse percepute asupra uneltelor
agricole, prin acordarea de credite pe termen lung cu dobândã redusã ºi, în
cazul lucrãtorilor în unitãþile agricole de stat, prin salarii stimulatoare.
În raporturile dintre industrie ºi agriculturã s-au creat disproporþii mari
în ambele sensuri, respectiv în ceea ce priveºte asigurarea cu materii prime
agricole a unor ramuri producãtoare, ca ºi acoperirea unor nevoi vitale ale
agriculturii eu produse industriale, în principal cu o gamã adecvatã ºi în
cantitãþile necesare de îngrãºãminte chimice, cu antidãunãtori, cu seturi de
maºini agricole.
Astfel, în agriculturã se pune problema dezvoltãrii producþiei de plante
tehnice care sã fie asigurate la nivelul cerinþelor economiei, în timp ce
industria la rândul sãu urmeazã sã dezvolte gama de produse chimice ºi de
maºini agricole.
În domeniul protecþiei mediului înconjurãtor. Creºterea economicã
este un obiectiv al societãþii, însã atât producþia cât ºi consumul altereazã
mediul înconjurãtor.
Alterarea mediului înconjurãtor are loc în principal în douã direcþii:
poluarea (chimicã, radioactivã, sonorã, vizualã) ºi secãtuirea resurselor
(defriºãri, consum de apã, exploatarea subsolului).
Eliminarea acestei alterãri presupune luarea unor mãsuri în plan
economic, cu caracter fie reparator fie preventiv.
Mãsurile cu caracter reparator se referã în special la anumite
cheltuieli ce trebuie fãcute pentru înlãturarea efectelor negative asupra
mediului ºi care se suportã des cãtre stat, unitãþile poluante ºi consumator
prim preþ.
Mãsurile cu caracter preventiv se referã fie la încetarea funcþionarii
întreprinderilor poluante, fie la funcþionarea acestora în anumite limite de
toleranþã.
Aºadar, dezvoltarea economicã se va orienta, pentru reducerea
poluãrii, spre restrângerea activitãþii întreprinderilor poluante ºi reorientarea
lor, spre dotarea acestora cu instalaþii care sã previnã sau sã diminueze
poluarea sau chiar spre prohibirea unor tipuri de producþie.
Protejarea resurselor solului ºi subsolului constituie de asemenea o
cerinþã cãreia trebuie sã i se subordoneze economia. Exploatarea acestor
resurse trebuie sã se facã raþional, pentru a pãruite regenerarea lor,
stabilindu-se o limitã la care sã se stopeze exploatarea, fiind poate de
preferat sporirea importurilor. Bineînþeles, apare o contradicþie între
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necesitatea unei dezvoltãri rapide ºi cea a protejãrii resurselor. Nu trebuie
uitat cã protejarea mediului înconjurãtor costã, iar câºtigurile realizate prin
protejare trebuie cântãrite în raport cu costul acesteia.
În domeniul social. Un nivel de trai ridicat presupune nu numai
satisfacerea populaþiei într-un grad înalt cu bunuri materiale, ci ºi un sector
de servicii sociale care sã acopere într-o cât mai mare mãsurã nevoile
populaþiei.
Arãtam la început cã o economie sãnãtoasã este capabilã sã susþinã
un sistem de servicii sociale optim. Relaþia este însã biunivocã. De aceea
este în interesul economicului ca socialul sã funcþioneze bine.
Strategia economicã în plan social a perioadei de tranziþie cuprinde
douã aspecte:
− crearea cadrului necesar pentru susþinerea din punct de vedere
material ºi financiar a serviciilor sociale;
− minimizarea ºi compensarea costurilor sociale ale tranziþiei ºi,
deci, protecþia grupurilor ºi segmentelor sociale expuse în mod
deosebit unor efecte negative.
Calitatea serviciilor depinde în mare mãsurã de cei care le presteazã:
personal sanitar, cadrele din învãþãmânt, cadrele asigurãrilor sociale.
Aceste categorii, prim prisma salariului primit, nu sunt stimulate sã
desfãºoare o muncã de calitate, importanþa muncii lor nu este corect
apreciatã, o primã direcþie fiind deci revizuirea sistemului de salarizare în
aceastã sferã.
Un alt element care determinã calitatea serviciilor sociale este
dotarea materialã, simþindu-se nevoia alocãrii cãtre instituþiile din aceastã
sferã a unor resurse financiare sporite. Acest lucru nu se va putea asigura
integral din bugetul statului ci va trebui susþinut ºi prin resursele economice
mobilizabile la nivelul localitãþilor, al întreprinderilor, sindicatelor,
organizaþiilor filantropice ºi de întrajutorare.
Va trebui totodatã stimulatã asumarea de cãtre întreprinderi a unor
funcþii sociale legate atât de asigurarea condiþiilor de viaþã ale salariaþilor –
sprijin în construirea de locuinþe, asigurarea unui venit decent – cât ºi de
protecþie a consumatorului.
Referitor la cel de-al doilea aspect, trebuie în primul rând spus cã, în
cadrul modificãrii sistemului economic, un rol important revine lichidãrii
mecanismelor de nivelare a veniturilor, aºezãrii pe baze economice a
raporturilor dintre sat ºi oraº, soluþionãrii unor probleme sociale acute, toate
acestea presupunând creºterea masei veniturilor în corelare cu dinamica
producþiei ºi eficienþei economice.
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Mecanismele pieþei vor interveni tot mai mult ºi în formarea veniturilor
individuale, ceea ce va face necesarã instituirea salariului minim care sã fie
corelat cu minimul de trai.
Absenþa plafonãrii veniturilor individuale trebuie însoþitã ºi de o
impozitare adecvatã, diferenþiatã în funcþie de destinaþia cheltuielilor.
Dificultãþi deosebite ridicã dezechilibrul pieþei interne care tinde sã se
amplifice, generând puternice tendinþe inflaþioniste. În cazul persoanelor
defavorizate va trebui organizat un sistem de asistenþã socialã care sã ofere
compensaþii bãneºti, în bunuri ºi servicii.
În perioade tranziþiei, statul va trebui sã menþinã sub control preþurile
la o serie de bunuri ºi servicii.
Retehnologizarea ramurilor ºi implementarea mecanismelor
economiei de piaþã vor elibera la început personal care va trebui resorbit
prin extinderea serviciilor, prin atragerea în agriculturã, prim înfiinþarea de
noi întreprinderi. Cu toate acþiunile îndreptate spre crearea de noi locuri de
muncã, este foarte probabil ca ºomajul sã afecteze unele pãturi ale masei
de salariaþi. Apare de a aceea necesarã stabilirea unul sistem clar de
sprijinire materialã a celor rãmaºi fãrã lucru: indemnizaþiile de ºomaj,
recalificare, facilitãþi pentru deplasarea în alte localitãþi etc.
Totodatã este necesarã abordarea complexã a existenþei individului,
în care, pe lângã satisfacerea corespunzãtoare a necesitãþilor
fundamentale, sã fie luate în considerare, cu acoperirea financiarã
corespunzãtoare ºi alte aspecte esenþiale:
− învãþãmânt de calitate, orientat spre formarea profesionalã, umanã
ºi civicã, susþinutã de burse acordate elevilor ºi studenþilor;
− încurajare ºi suport pentru creºterea ºi educarea copiilor, sistemul
alocaþiilor pentru copii urmând a fi modificat atât în ceea ce
priveºte criteriile de abordare cât ºi volumul acestora. Vor trebui
diversificate prestaþiile familiale, acordate mese gratuite
preºcolarilor ºi elevilor, sporit sprijinul financiar al statului,
introduse facilitãþi mai mari în acordarea concediilor pentru
îngrijirea copiilor;
− o politicã specialã de suport pentru tineri: sprijin pentru pregãtirea
ºcolarã ºi profesionalã, pentru integrarea lor socialã, suport pentru
întemeierea gospodãriilor printr-un sistem avantajos de credite;
− multiplicarea posibilitãþilor de manifestare ºi împlinire a
personalitãþii prin culturã, informare ºi instruire, participarea la
culturã în diferite forme reprezentând nu doar un factor important,
ci ºi o resursã esenþialã a calitãþii vieþii.
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3.2. Strategii noneconomice
Strategiile noneconomice s-ar putea defini ca acel ansamblu de
mãsuri psihosociale, necesare într-un proces de planificare socialã, care îºi
propun sã realizeze în societate dimensiunile transeconomice ale omului
(sã îndrepte chiar disfuncþiunile sociale, disparitãþile materiale ºi culturale,
dezechilibrele psihologice ale funcþionãrii economicului), sã realizeze
nevoile nonmateriale ale fiinþei umane, vizând o împlinire integralã ºi
armonioasã a acesteia, în care valoarea finalã sunt indivizii ºi/sau grupurile
sociale, consideraþi nu doar în dimensiunea lor de agenþi economici, ci mai
ales în dimensiunea lor de scopuri ale întregii existenþe sociale. De aceea în
contextul planificãrii sociale ºi, implicit, al politicii sociale, dincolo de
condiþia-prag concretizatã în nivelul de trai se contureazã o serie de
coordonate ale acþiunii sociale descrise de travaliul strategiilor
noneconomice.
3.2.1. Calitatea globalã a vieþii sociale
Un prim set de mãsuri sociale în acest context al strategiilor
noneconomice ar putea viza calitatea globalã a vieþii sociale realizabilã prin:
1. creºterea capacitãþii societãþii de a controla schimbarea, ceea ce A.
Touraine numea istoricitatea societãþii, anume capacitatea acesteia
de a produce orientãrile sale sociale ºi culturale, plecând de la
activitatea sa ºi de a da un sens practicilor sale;
2. încadrarea creºterii economice într-un proiect social în mãsura în care
progresul economic nu antreneazã automat progresul social,
producând din contrã o serie de consecinþe sociale negative:
agravarea disparitãþilor materiale, menþinerea disparitaþilor culturale,
divergenþe între nevoile economice ºi cele sociale, o distorsiune din
ce în ce mai evidentã între progresul economic ºi progresul social;
3. perfecþionarea acþiunii sociale prin:
a) îndeplinirea eficientã a funcþiilor sale:
− funcþia de mediere, de intermediar între instituþiile de protecþie
socialã ºi beneficiari pentru a favoriza exercitarea drepturilor
acestora;
− funcþia de individualizare, orientatã cãtre o mai bunã exercitare
a anumitor activitãþi: medicinã, educaþie, învãþãmânt;
− funcþia de umanizare a anumitor medii de viaþã, ca uzina sau
marile ansambluri urbane;

457
− funcþia corectoare ºi compensatoare a handicapurilor umane
celor mai diverse: fizice, psihice sau sociale, a cãror agravare
actualã rezultã dintr-o creºtere industrialã, tehnologicã ºi
urbanã rãu stãpânitã;
b) orientarea acþiunii sociale, care nu trebuie sã fie doar terapeuticã
(vizând în principal sã vindece) sau preventivã (sã evite apariþia
rãului, sã depisteze rãul, sã evite agravarea acestuia), ci ºi
promoþionalã, vizând nu doar lupta împotriva rãului, ci cãutarea
unei stãri mai bune (forma modernã luatã de politicile de
dezvoltare socioculturalã);
c) utilizarea în acþiunea socialã a unui obiectiv fundamental ca cel
desemnat de noþiunea de promovare, anume promovarea
indivizilor ºi a grupurilor, folosirea autonomiei acestora în viaþa
profesionalã ºi socialã. Astfel, din perspectiva culturalã, noþiunea
da promovare presupune aceea cã “dezvoltarea culturalã trebuie
sã exprime calitatea raporturilor omului ºi societãþii, adicã gradul
de autonomie al persoanei, capacitatea sa de a se situa în lume,
de a comunica cu alþii, de a participa mai bine”. În consecinþã, din
factor compensatoriu ºi corector, acþiunea socialã devine un factor
de schimbare socialã ce permite fiecãruia sã creascã ºi sã
utilizeze capacitãþile ºi disponibilitãþile sale, prin care sã devinã
posibilã conºtientizarea de cãtre indivizi ºi/sau grupuri a nevoilor
lor, dar ºi participarea celor interesaþi, în mãsura în care participarea e generatoare de schimbãri profunde în tipul de relaþii
sociale prin capacitatea sa de a acorda indivizilor un rol activ în
locul suportãrii pasive a unor decizii faþã de elaborarea cãrora
rãmân strãini. Paternalismul este astfel înlocuit cu un context al
promovãrii indivizilor ºi/sau grupurilor, ce vizeazã creºterea
autonomiei ºi stãrii active a acestora;
d) luarea în considerare de cãtre acþiunea socialã a noþiunii de
globalitate, care se traduce prin conceptul de acþiune globalã,
considerând persoana atât în funcþionarea sa intimã, cât ºi în
funcþionarea sa socialã, problema realizãrii persoanei fiind
problema întregii societãþi, a tuturor sectoarelor acesteia. Din
perspectiva noþiunii de globalitate este necesarã menþinerea unei
coerenþe tehnice, ca ºi cultivarea unei coerenþe geografice. De
exemplu, în politica copilãriei coerenþa tehnicã se va manifesta prin
aceea cã respectiva politicã trebuie ataºatã la politica familiei
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presupunând mãsuri ca cele ce vizeazã locuinþa familiei, veniturile
acesteia, relaþiile psihologice în cadrul cuplului, o situaþie
socioeconomicã în care familia sã poatã recurge la serviciile
necesare pe plan sanitar ºi social. În ceea ce priveºte coerenþa
geograficã aceasta trebuie studiatã la trei niveluri: analiza ºi
aprecierea nevoilor într-un cadru geografic determinant,
satisfacerea geograficã, a nevoilor (instituþiile sã fie în mod real
înserate în mediul natural al utilizatorilor acþiunii sociale),
sectorizarea acþiunii sociale care implicã o veritabilã concentrare a
tuturor celor interesaþi la toate nivelurile de la planul local la cel
naþional.
3.2.2. Calitatea sediului politic
Perspectiva globalitãþii concretizatã în calitatea vieþii sociale este
dublatã de o viziune sectorialã marcatã întru început de calitatea mediului
politic posibilã prin atingerea mai multor finalitãþi:
1) calitatea participãrii politice, pentru care setul de instrumente
vizeazã, pe de o parte, capacitatea individului de a se insera în realitatea
politicã, iar pe de altã parte, gradul de libertate politicã.
Capacitatea individului de a se insera în realitatea politicã în calitate
de cetãþean prin incidenþa sa cu spaþiul ºi timpul politic are ca rezultantã
personalitatea politicã. Spaþiul politic însumeazã realizarea conþinutului
procesului politic, anume opþiunea pentru o perspectivã formalã sau alta
(este starea de cetãþean exclusivã sau este deschisã tuturor, este puterea
concentratã sau dispersatã, alegerea între libertate ºi dictatura etc.),
considerarea fundamentelor politicii (relaþia dintre cel ce comandã ºi cel ce
se supune, dublatã de stabilirea limitelor supunerii, relaþia dintre privat ºi
public, deoarece nu existã libertate politicã decât într-un sistem care
respectã distincþia dintre cele douã sfere, relaþia prieten-duºman), dar ºi
influenþa factorilor sociali fãrã de care inserþia în spaþiul politic nu ºi-ar
cãpãta concreteþea (situaþia socialã a indivizilor, apartenenþa acestora la o
categorie socialã definitã conform criteriilor socioeconomice sau
sociogeografice, apartenenþa la un grup organizat (club, sindicat, miºcare,
bisericã), apartenenþa la un grup primar (definit ca un grup ai cãrui membri
au între ei relaþii directe ºi frecvente). Astfel, conturat, spaþiul politic nu este
doar locul de acþiune al cetãþeanului ca cetãþean, loc ce face posibilã starea
de cetãþean actualizând-o, dar ºi deschiderea spre axa timpului politic, spre
depãºirea acestui cadru dat printr-o construcþie originalã ce pleacã de la
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situaþie înspre personalitate. Situaþia politicã se înfãþiºeazã ca ansamblul
experienþelor particulare trãite de subiect, ansamblu ce se divide în:
a) experienþa personalã pe care o posedã subiectul despre raportul
de autoritate în relaþiile sale reciproce cu celãlalt;
b) experienþa pe care o are despre diversele mize ale vieþii politice,
despre valorile puse în joc în conducerea oamenilor;
c) experienþa pe care o are despre societate ca regim politic.
În trecerea de la situaþie la personalitate pe axa timpului politic, rolul
de termen intermediar îl joacã modelele de adaptare pe care societatea le
propune individului, anume, mecanismele prin care individul încearcã sã se
adapteze la solicitãrile ºi sugestiile mediului. Aceste mecanisme îmbracã
douã forme: adoptarea atitudinilor gata fãcute (stereotipiile primite) ºi
enculturaþia politicã legatã de asistenþa unei culturi politice proprii fiecãrei
societãþi (fãrã culturã politicã, nicio integrare socialã nu ar fi posibilã ºi nicio
societate politicã nu ar fi viabilã). Pe aceastã axã a timpului politic individul
deschis stãrii de cetãþean penduleazã între esenþã (identitate), înþeleasã
drept culturã ºi existenþã (interesele), înþeleasã drept politicã, între situaþie
înþeleasã ca fiind “jocul micropolitic în care identitãþile se individualizeazã în
conduite” ºi personalitate înþeleasã ca fiind “o istorie întoarsã spre viitor, ceþi ia organizarea din trecut ºi care se afirmã în prezent ca un stil particular”.
Aceastã construcþie originalã care este personalitatea politicã ancoreazã în
trecut prin învãþarea rolurilor politice, prin socializare, în care agenþii
socializãrii (familia, ºcoala ºi mass-media) joacã un rol important. Afirmatã
în prezent ca un stil particular, personalitatea se genereazã ºi regenereazã
din cultura politicã, definitã de Pye în 1968 ca fiind “ansamblul de atitudini,
credinþe ºi sentimente care dau o ordine ºi un sens proceselor politice ºi
care furnizând regulile ºi convingerile subiacente comanda comportamentului politic”, sau de Brown în 1979 ca fiind “percepþiile subiective ale
istoriei ºi ale politicii, credinþele fundamentale ºi valorile, obiectele de
identificare ºi loialitate, cunoaºterea politicã ºi aºteptãrile, precum ºi
experienþa istoricã specificã naþiunilor ºi grupurilor”. Cultura politicã se
desfãºoarã astfel în prezent ca sistem al credinþelor politice ºi ca stiluri
politice, determinând în acelaºi timp atitudinea faþã de viitor. Forma cea mai
originalã a acestui travaliu constã în aceea cã stilurile politice se situeazã la
frontiera dintre sistemul culturii politice ºi sistemul interacþiunii politice, între
culturã ºi situaþie; ele reprezintã centrul timpului istoric, în mãsura în care
fac inteligibilã experienþa trecutului ºi a prezentului, precum ºi raportarea la
viitor din punctul de vedere al dimensiunii politice, fiind creaþia în sens tare a
stãrii de cetãþean.
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Prin modelarea personalitãþii sale politice ca ºi prin aderarea la un stil
politic sau altul, individul ca cetãþean a depãºit datul ºi necesitatea spaþiului
politic, luând atitudine faþã cu acesta, autodeterminându-se în raport cu el,
chiar prin refuzul politicului la limitã.
Gradul de libertate politicã se defineºte prin miºcarea socialã de la
formalismul spaþiului politic al libertãþilor individuale la acþiunea politicã
propriu-zisã a individului, la comportamentele sale politice. Conaturalã cu
starea de cetãþean, libertatea se înfãþiºeazã într-o primã dimensiune ca
trecere de la determinarea spaþiului politic la autodeterminarea
caracteristicã timpului politic, creator prin dinamica sa al personalitãþii
politice, centratã pe dimensiunea expresivã în raport cu realul ºi originalul în
raport cu acþiunea (sau nonacþiunea) componentã a sa: stilul politic. Spaþiul
politic apare ca spaþiu al libertãþii formale, conturat de întreg setul de libertãþi
individuale:
− libertatea de acþiune: dreptul de a participa într-o manierã activã;
− libertatea conºtiinþei: posibilitatea lãsatã fiecãruia de a adopta fãrã
constrângere filozofia, idealul, religia care corespund convingerii
sale intime sau de a respinge orice sistem filozofic, orice religie;
− libertatea gândirii: dreptul de a avea fãrã teamã o idee personalã,
o atitudine sau un rãspuns personal cu privire la o problemã
politicã sau religioasã;
− libertatea examenului: revendicarea filozoficã ºi politicã conform
cãreia orice om are dreptul de a cãuta adevãrul conform propriei
sale raþiuni ºi apoi de a examina orice propoziþie pe care i se cere
sã o admitã;
− libertatea de expresie: libera comunicare a gândurilor, pãrerilor ºi
opiniilor, fãrã nicio valoare dacã nu e dublatã de libertatea presei
(conform cãreia orice cetãþean are dreptul de a putea vorbi, scrie
sau tipãri liber) ºi de libertatea de opinie (dreptul ne a exprima o
pãrere, dar ºi dreptul de a nu avea o pãrere).
Prin acþiune, fiecare cetãþean cu o personalitate politicã proprie,
aderând la un anume stil politic actualizeazã formalismul acestui spaþiu al
libertãþii individuale, fie prin participare, în cele douã sensuri ale sale, în cel
restrâns, înþeles ca o colaborare cu guvernul sau în cel larg înþeles într-un
spirit apropiat de angajare, ca fiind atitudinea de intervenþia deliberatã în
problemele de interes public. Angajarea o totalã ºi durabilã, în timp ce
participarea rãmâne limitatã ºi provizorie, fie prin abþinere, definitã ca
libertate de a rãmâne departe de afacerile publice, ca atitudine de refuz
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voluntar ºi metodic, opus oricãrei solicitãri politice, în particular alegerilor, fie
prin apolitism, definit ca atitudine de spirit a celui care nu se ocupã de
politicã sau care nu se simte vizat de politicã, fie prin aºteptare, definitã ca o
emanare acordatã de un patriot conºtiinþei sale înainte de a se devota fãrã
riscul de a greºi cauzei drepte. În cazul unui comportament politic, ca
abþinerea, Lpset, Lazarsfeld, Barton ºi Linz disting trei raþiuni care pot
motiva abþinerea de la vot: impresia alegãtorului cã votul sãu nu va avea
nicio influenþã asupra situaþiei sale, nu va introduce nicio schimbare care.
sã-l priveascã, absenþa oricãrei presiuni de grup sau existenþa presiunilor
multiple exercitate în sens contradictoriu, presiuni contradictorii ce-l pot face
pe alegãtor sã nu se poatã decide. Pentru aceiaºi cercetãtori existã în cazul
cetãþeanului douã raþiuni pentru a vota: prima raþiune implicã prin vot o
tentativã do influenþare a politicii guvernului, exprimând interesul
alegãtorului pentru o problema politicã, în timp ce a doua raþiune instituie
votul ca pe rezultatul uneia sau mai multor presiuni exercitate de grupul
social, exprimând conformismul social al alegãtorului. O a doua dimensiune
a libertãþii politice se desluºeºte prin aceea cã aceasta nu este doar
autodeterminarea cetãþeanului în raport cu formalismul spaþiului libertãþilor
individuale, ci ºi capacitatea cetãþeanului de a insera ceva nou prin acþiunea
sa în realitatea social-politicã. Afirmatã într-o primã articulaþie ca
autodeterminare, capacitatea de a trece de la necesitatea ºi caracterul
formal, chiar impersonal al spaþiului politic la dinamica, originalitatea ºi
personalizarea timpului politic, construindu-se în continuare ca o
dimensiune ontologicã a umanului, care prin venirea sa în lume aduce
întotdeauna ceva nou, libertatea politicã se dezvãluie acum ca putere,
puterea de a acþiona ºi de a aduce ceva nou în sfera interesului public. În
acest sens H. Arendt nota într-un eseu în care îºi propunea definirea
libertãþii politice: “Libertatea este condiþia care face ca oamenii sã trãiascã
împreunã într-o organizaþie politicã. Fãrã libertate viaþa politicã ar fi deposedatã de sens. Raþiunea de a fi a politicii este libertatea ºi câmpul sãu
de experienþã e acþiunea”. Autodeterminarea, libertatea înseamnã, în sene
pozitiv,
maniera
judecãþii
noastre,
necesitatea,
constrângerea,
determinãrile. În sens negativ, aceeaºi libertate presupune absenþa
constrângerii, anume: participarea la ordinea politicã, precum ºi puterea
individului sau a colectivitãþii, capabil (ã) sã-ºi satisfacã dorinþele sau sã-ºi
atingã propriile scopuri, iar constrângerea, dupã R. Aron, începe în
momentul în care individul devine contra voinþei sale instrumentul altuia;
2) calitatea ºi gradul comunicãrii între cei ce conduc ºi cei conduºi,
deoarece comunicarea justificã legitimitatea sistemului politic, permiþând
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color conduºi sã adere într-o manierã explicitã la un ansamblu de valori comune sau într-o manierã latentã la un sistem simbolic ce este într-un anume
fel, la nivel afectiv, o traducere vie a valorilor comune. Acordul între
conducãtori ºi conduºi explicã de ce mãsurile adoptate de sistemul politic
sunt reprezentate ºi admise de societate. Sistemul politic joacã rolul de
element reglator al ordinii sociale: coeziunea ca ºi dislocarea acesteia fiind
fructul sistemului politic, ce depinde la rândul sãu în mare parte de
comunicare. De pildã, într-o perioadã de tranziþie în care valorile vechi nu
sunt încã ºterse, iar valorile noi sunt încã incomplet definite, în care se
cautã definiþia unei noi ordini colective, comunicarea între conducãtori ºi
conduºi joacã un rol esenþial permiþând în cadrul sistemului politic
asigurarea legitimitãþii valorilor noi fie prin adeziunea directã la acestea, fie
prin angajarea de noi simboluri care, prin încãrcãtura emoþionalã pe care o
presupun, vin sã sporeascã adeziunea directã. Comunicarea asigurã astfel
o funcþie de adecvare între conducãtor ºi condus prin intermediul unui cod
comun compus dintr-un ansamblu de valori comune la care conducãtori ºi
conduºi se referã explicit sau implicit, fiind necesar ca acþiunea
conducãtorilor sã foloseascã mesaje care trebuie sã fie înþelese ºi
acceptate de cei conduºi.
Comunicarea politicã se defineºte ca un schimb de informaþie între
guvernanþi ºi guvernaþi prim canale de transmitere structurate sau infernale.
Conform lui Baston sistemul politic care douã funcþii: el trebuie sã fie în
mãsurã sã distribuie valorile într-o societate datã ºi mai trebuie sã fie
capabil sã aducã cea mai mare parte a membrilor sãi sã accepte aceastã
distribuire ca autoritarã. Finalitatea sistemului politic poate fi deci aceea de
a menþine ordinea în societate sau de a transforma aceastã ordine.
Considerând aceste funcþii ale sistemului politic ºi pornind de la premisa
conform cãreia comunicarea politicã trebuie sã asigure acordul între
conducãtori ºi conduºi, rezultã cã orice conducãtor cautã sã-ºi facã
acceptate deciziile, în timp ce orice condus încearcã sã-ºi formuleze ºi sã-ºi
facã adoptate nevoile sale, comunicarea definindu-se ca o punere în comun
a valorilor ce permit diferiþilor actori sã se înþeleagã în cadrul societãþii politice. Comunicarea politicã nu are doar un aspect coercitiv, cere îi dã
supremaþie, ci ea înseamnã ºi posibilitatea pentru cel ce ordonã de a cãuta
în prealabil un asentiment din partea celor conduºi, comunicarea fiind din
aceastã perspectivã un control reciproc între guvernanþi ºi guvernaþi. Toate
funcþiile asigurate în sistemul politic ca socializarea politicã ºi recrutarea,
articularea intereselor ºi agregarea lor, elaborarea legii ºi folosirea sa sunt
atinse prin intermediul mijloacelor comunicãrii, precum a alegerilor (care nu
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sunt doar alegerea aleºilor de cãtre alegãtori, ci ºi un forum comunicativ,
unde guvernanþii judecã o echipã ºi politica ei), referendumurile, organizaþiile politice ºi nonpolitice ºi mass-media (media prin imagini: carte de
buzunar, presa, afiºaj ºi cititorii ºi medii electronice: discuri, cinema, radio,
televiziunea ºi audiospectatorii). De pildã, în cazul transmiterii informaþiei,
politice prin televiziune difuzarea îmbracã trei forme: Informaþia brutã, caro
corespunde enunþãrii seci a unui fapt, informaþia situatã, care permite
telespectatorului sã plaseze evenimentul în contextul sãu ºi informaþia
explicatã, care deseori pãrãseºte domeniul simplei relatãri pentru cel al
explicãrii. Astfel, în S.U.A. difuzarea informaþiei dezvãluie o libertate
aproape totalã a cãrei limitã esenþialã e pecuniarã, în timp ce Marea Britanie
tinde sã separe riguros informaþia brutã de comentariul sãu care e obiect de
controversã. O altã modalitate de comunicare o reprezintã intervenþia
politicienilor, ale cãrei forme sunt fie alocuþiunea televizatã în care se
presupune cã cel ce vorbeºte îºi imagineazã publicul sãu, punându-i-se la
dispoziþie, fie interviul televizat ce presupune o schemã de comunicare
tridimensionalã; vorbitor-telespectator – cel ce pune întrebãrile, interviul
situându-se într-un forum telecomunicativ modern, în care scopul este sã
dea emoþii mai degrabã decât informaþii. Alte modalitãþi ale comunicãrii
politice sunt: conferinþele de presã, comunicatele guvernului, discuþia
bugetarã, petiþiile, masele cãtre naþiune, comunicarea prin organizaþii.
Considerând cele de mai sus, comunicarea politicã apare ca o garanþie a
regimului democratic, în acest sens calitatea ºi gradul de comunicare între
conducãtori ºi conduºi jucând un rol fundamental în menþinerea
democraþiei, condiþionând funcþionarea eficientã a întregii vieþi politice. Un
alt factor determinant al fluenþei canalelor de comunicare între conducãtori
ºi conduºi îl constituie aspectul stilistic al comunicãrii aflat la latitudinea guvernanþilor. Stilurile comunicãrii politica rãspund urmãtoarelor caracteristici,
pe care orice factor decizional trebuie sã le albã în vedere într-o formã
explicitã:
− manifest sau latent: mesajul poate fi explicit, manifest sau latent;
− specific sau difuz: mesajul poete fi specific, adicã doar politie sau
indeterminat;
− particular sau general: mesajul particular se adreseazã doar unei
pãrþi a auditoriului, în timp ce cel general se adreseazã tuturor
cetãþenilor;
− neutru sau afectiv: mesajul poate cãuta mai mult sau mai puþin sã
modifice comportamentul individului.
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Din perspectiva aceluiaºi aspect stilistic comunicarea poate fi
înfãþiºatã sub patru aspecte:
− omogenitatea informaþiei, conform cãreia se poate afirma cã în
sistemele politice evoluate mesajele politice sunt în general
înþelese de toþi, chiar dacã subzistã uneori un limbaj esoteric, în
timp ce în sistemele mai puþin dezvoltate informaþia este
eterogenã, adicã nu poate fi aceeaºi pentru sate ºi oraºe;
− mobilitatea informaþiei, potrivit cãreia informaþia circulã fãrã piedici
în cadrul majoritãþii statelor dezvoltate, în timp ce în þãrile mai puþin
dezvoltate penetraþia informaþiei este mai uºoarã în zonele urbane,
dificilã sau nulã în cele rurale;
− volumul informaþiei, considerabil în þãrile dezvoltate, în timp ce
pentru þãrile mai puþin dezvoltate un asemenea volum ar fi lipsit de
efect sau periculos;
− direcþia curentului de informaþie, care în þãrile în curs de dezvoltare
este în principal unicã de la autoritate la cetãþeni.
O ultimã problemã necesarã în acest context se referã la tipurile de
indivizi care pot exista în societatea politicã ºi la relaþiile lor cu informaþia:
− adaptatul: un cetãþean este adaptat atunci când a interiorizat
suficient valorile ºi simbolurile societãþii pentru a putea comunica
cu alþi membri ai acesteia, fiind receptiv la informaþie ºi ºtiind sã-ºi
formuleze nevoile:
− autonomul: cel ce trãind ca toatã lumea, într-un mediu definit îºi
foloseºte rezervele caracteriologice ºi poziþia socialã pentru a se
îndepãrta de adaptatul mijlociu. Autonomul este cel ce se refuzã
conformitãþii, care sociologic caracterizeazã adaptatul, stilul sãu de
viaþã fiind acela de a face diferenþieri ºi nu asemãnãri;
− deviantul, este cel ce respinge setul de valori propuse, stabilind un
decalaj între ansamblul scopurilor colective ºi comportamentul sãu.
Pentru R. Merton devianþa reprezintã situaþia în care capacitãþile
socialmente definite ale individului nu îi permit sã realizeze
obiectivele pe care societatea i le-a fixat. Deviantul se va
caracteriza prin comportamente de nonconformitate faþã de valorile
comune. Aceste conduite pot lua forme diferite generând
comportamente de inovaþie sau rebeliune, de reformism social sau
de comportament antisocial, forme de contestare sau de anarhism,
de nonconformism creator sau de nonconformism apatic;
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3) calitatea deciziei politice, strâns determinate de caracterul puterii
politice definitã ca fiind angajarea unei forþe care sã stabileascã ºi sã
garanteze condiþiile reale ale libertãþii fiecãruia într-o societate printr-o
rezolvare practicã a anatomici dintre forþã ºi libertate, prin intermediul
justiþiei, al dreptãþii. Calitatea deciziei politice se dezvãluie ca fiind strâns
legatã de o anume situaþie politicã ce trebuie sã-ºi propunã punerea forþei în
serviciul justiþiei, fãcând din aceasta instrumentul libertãþii, în mãsura în care
un drept înseamnã o putere, puterea fiind condiþia realã a libertãþii. Din
aceastã perspectivã politica se defineºte ca existenþa unei justiþii ºi se
subordoneazã existenþei libertãþii în societate, ce are ca obiect ºi mãsoarã
justiþia care o face posibilã. Aceeaºi calitate a deciziei politice funcþioneazã
în strânsã legãturã cu capacitatea societãþii ºi o celor ce o conduc de a
controla schimbarea, de a produce orientãrile sale sociale într-un context
determinat de valorile prezentului, dar ºi de sensul ºi utilizarea atribuitã
valorilor trecutului;
4) necesitatea de a controla ºi scãdea acþiunea factorilor care pot
inhiba acþiunea politicã a indivizilor, prin evitarea sau controlarea
comportamentelor de crizã. Acest control devine posibil prin: realizarea unui
spaþiu politic coerent (funcþionarea libertãþilor ºi drepturilor individuale ºi
respectarea lor, realizarea unei enculturaþii politice corecte, o comunicare
eficientã între conducãtori ºi conduºi, o calitate realã în sensul precizat mai
sus a deciziei politice.
3.2.3. Calitatea educaþiei
Un alt domeniu de manifestare a strategiilor noneconomice, în
strânsã legãturã cu calitatea mediului politic, cu creºterea puterii de control
a indivizilor, considerând cã nivelul de pregãtire al acestora joacã un rol
esenþial în cultura lor politicã, în comunicarea dintre guvernanþi ºi guvernaþi,
în care din perspectiva celor conduºi este importantã nu numai
recunoaºterea semnelor politice, dar ºi decodificarea sensului lor ºi
refacerea acestora în coerenþa lor originalã, este domeniul educaþiei. Printre
scopurile acestui domeniu se numãrã: formarea aptitudinilor astfel încât sã
nu existe grave dezechilibre între aptitudinile produse de sistemele de
educaþie ºi nevoile adevãrate ale societãþii; asigurarea participãrii de masã
la procesele de educaþie ºi dezvoltare, nevoia de echitate. În vederea
atingerii acestor finalitãþi strategia noneconomicã se conjugã prin
urmãtoarele demersuri: egalizarea accesului la instrucþie, egalizarea
ºanselor de reuºitã, modul în care învãþãmântul realizeazã selecþia ºi
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promovarea considerând cã modelul cultural al ºcolii nu trebuie sã fie cel al
societãþii, de reproducere a inegalitãþilor generate de funcþionarea
sistemului economic, ceea ce presupune ºi problematizarea organizãrii
centralizate a ºcolii, a ierarhiei care domneºte în ºcoalã, ca ºi a pedagogiei
tradiþionale etc. Tot în vederea creºterii calitãþii educaþiei, o altã modalitate
se aratã a fi proiectarea ºi realizarea unei realitãþi ca cea pe care o defineºte conceptul de educaþie de bazã, prin asigurarea unei educaþii
minimale, aceasta fiind condiþia necesarã pentru participarea efectivã a
maselor la viaþa productivã ºi la procesul social ºi politic, în mãsura în care
educaþia de bazã cuprinde: alfabetizarea, cunoºtinþele ºi calificarea
necesare pentru a exercita o activitate productivã, cunoºtinþele privind
îngrijirea copiilor ºi alimentaþia, precum ºi ceea ce trebuie sã ºtii pentru a
putea participa la viaþa civicã etc.
3.2.4. Calitatea vieþii de muncã
În domeniul calitãþii umane a muncii se pot identifica, de asemenea,
strategii noneconomice de intervenþie. Pentru S. Seashore, “Calitatea vieþii
de muncã într-o societate este superioarã ºi suficientã în mãsura în care ea
asigurã angajarea în muncã plãtitã a tuturor celor ce doresc slujbe care
utilizeazã complet ºi sporesc capacitãþile de muncã ale forþei de muncã,
asigurã atracþia oamenilor cãtre slujba ºi mobilitatea între slujbe în modalitãþi ce vin în întâmpinarea cerinþelor ocupaþionale prezente, asigurã un
sprijin economic suficient ºi securitate fizicã pentru menþinerea forþei de
muncã”. Totodatã, “Calitatea vieþii de muncã într-o societate este superioarã
ºi suficientã în mãsura în care asigurã oportunitãþi pentru toþi cei care
doresc sã fie angajaþi într-o muncã productivã, în condiþii care asigurã:
compensaþia adecvatã ºi cinstitã; condiþii de muncã sãnãtoase ºi sigure;
oportunitatea de a folosi ºi dezvolta în continuare capacitãþile proprii;
oportunitatea securitãþii ºi progresului în carierã; integrarea socialã în
organizaþia de muncã; asigurarea drepturilor în cadrul organizaþiei de
muncã la caracterul privat, la vorbirea liberã, echitate ºi dreptul de a
revedea în public încãlcãrile unor asemenea drepturi; compatibilitatea între
rolul de muncã ºi alte roluri de viaþã ale indivizilor...”.
În vederea asigurãrii obiectivelor creionate de Seashore se poate
opta pentru o strategie construitã astfel:
1) considerarea complexului motivaþional (de ce muncesc oamenii,
evaluarea satisfacþiei muncii) compus din:
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− motivaþiile interioare: utilitatea socialã a activitãþii, satisfacþia în
sine de a face respectiva activitate; plãcerea de a inventa, de a
face un lucru bun, de a organiza ºi conduce, de a lucra cu alþi
oameni;
− motivaþiile exterioare: câºtigul, teama de criticã sau de sancþiuni,
dorinþa de a fi apreciat, de a dobândi prestigiu;
2) considerarea întreprinderii nu numai prin funcþiile sale economice,
dar ºi din perspectiva funcþiilor sale sociale, a facilitãþilor sociale oferite de
întreprindere: creºã, grãdiniþã, cantinã, locuinþã, organizarea timpului liber,
club, excursii;
3) necesitatea unui stil de conducere mai democrat determinat de
structura stilului de conducere (capacitatea profesionalã a ºefului,
capacitãþile sale organizatorice, menþinerea unui climat favorabil eficienþei,
atitudinea faþã de performanþã, principialitatea ºi corectitudinea, atitudinea
ºefului faþã de nivelul ierarhic superior, modul în care ºeful controleazã
activitatea) ºi de posibilitatea participãrii active a întregului colectiv (luarea
deciziilor, organizarea ºi coordonarea muncii, controlul realizãrii sarcinilor),
dar ºi de realizarea unei atmosfere umane în întreprindere, a unui climat
social pozitiv, motivator pentru participare ºi performanþã;
4) aplicarea principiului muncii îmbogãþite, posibil prin recompunerea
unor activitãþi, mai variate, prin împletirea activitãþilor de execuþie cu cele de
decizie, prin înlocuirea muncilor strict individuale cu munci colective, de
grup;
5) dezvoltarea umanã a organizaþiilor a cãrei idee fundamentalã este
aceea cã abordarea separatã a unei probleme sau a alteia a unei
întreprinderi, în interdependenþa lor. Una dintre variantele acestui proiect,
dezvoltatã mai ales în Suedia, presupune ajutorul din partea omului de
ºtiinþã, prin mijlocirea cãruia un colectiv de muncã sau mai multe îºi
analizeazã problemele ºi cautã soluþii noi; experienþa acumulatã astfel în
grupurile-pilot dintr-o organizaþie este extinsã treptat la celelalte grupuri pe
baza forþei de convingere a exemplului. Aceastã variantã de dezvoltare
umanã a organizaþiilor este una treptatã nondirectivã, bazatã pe extinderea
experienþelor ºi a exemplului unor grupuri particulare.
3.2.5. Calitatea vieþii de grup
În strânsã legãturã cu mediul politic ºi educaþional, cu viaþa de muncã,
dar ºi cu cea familialã sau culturalã se profileazã calitatea vieþii de grup ca
obiectiv ºi instrument în acelaºi timp pentru optimizarea funcþionãrii
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socialului în întregul sãu, pentru creºterea calitãþii mediului politic,
educaþional, de muncã, precum ºi a celui familial sau cultural. Definind
grupul ca un ansamblu de persoane unite de motive variate (viaþã familialã,
activitate culturalã, profesionalã, politicã, sportivã, religie), ansamblu definit
de un set de reguli comune, vom considera calitatea vieþii de grup ca fiind
capacitatea acestuia de a se organiza coerent, de a-ºi formula programul,
de a-ºi instrui reprezentanþii, de a cultiva în interiorul sãu relaþii de
cooperare ºi/sau competiþie, de a utiliza anumite criterii ce includere sau de
promovare în grup. Apreciind cã funcþionarea socialã ºi umanã eficientã a
grupurilor constituie o modalitate de creºtere a calitãþii vieþii, menþinerea
calitãþii vieþii de grup presupune controlarea, stãpânirea ºi evitarea sau
menþinerea între anumite limite verificabile a unor situaþii ce afecteazã
coerenþa grupului, ca:
− nonmenþinerea modelelor sociale de comportament în grup;
− insuficienta controlare ºi canalizare a tensiunilor personale
generate în interiorul sistemului;
− inadecvata relaþionare a sistemului-grup cu mediul sãu
înconjurãtor, pe care nu-l poate controla ºi cãruia nu i se poate
adapta;
− situaþia în care structura sistemului nu permite un orizont suficient
pentru membrii sãi în vederea atingerii scopurilor care sunt însãºi
raþiunea sa de a fi;
− situaþia în care relaþiile dintre membri nu conþin minimum de
coeziune necesarã în vederea protejãrii activitãþilor valoroase
pentru grup.
Pentru a putea exista, calitatea vieþii de grup implicã deosebirea în
interiorul grupului a douã tipuri de forþe: forþele de progresiune, cele care
“trag” grupul spre atingerea scopurilor pe care acesta le formuleazã ºi
forþele de coeziune, cele care incitã membrii sã rãmânã în grup. Ambele
forþe au sens în relaþie cu noþiunea de coeziune a gropului, aproximatã de
un set de factori de coeziune, care, în funcþie de scopuri, se prezintã astfel:
pertinenþa scopurilor (sunt acestea bine alese?), claritatea scopurilor (existã
o concordanþã în perceperea scopurilor de cãtre diferiþii membri al
grupului?), acceptarea scopurilor de cãtre membrii grupului. Aceste acorduri
ale membrilor în perceperea scopurilor definesc forþele de atracþie,
divergenþele constituind forþele de respingere. Dacã dominã acestea din
urmã, atunci are loc un proces de descompunere a grupului. De aceea din
perspectiva coeziunii grupului, se impune necesitatea de a controla ºi

469
stãpâni, de a coordona forþele de progresiune, de coeziune, de atracþie ºi de
respingere în vederea menþinerii grupului ºi a funcþionãrii acestuia.
O altã modalitate de aproximare a calitãþii vieþii de grup se referã la
comunicaþiile din interiorul grupurilor, structurile comunicaþiilor având
importante consecinþe asupra climatului din interiorul acestuia. Rezonanþa
structurãrii canalelor de comunicare în interiorul grupurilor asupra climatului
caracteristic acestora poate fi exemplificatã prin aceea cã, în timp ce
comunicarea în stea favorizeazã randamentul grupului, dar poate crea
frustraþii ºi în consecinþã manifestãri agresive, comunicarea în cerc este
mult mai satisfãcãtoare la nivelul sentimentelor membrilor grupului, dar
poate antrena pierderi de timp.
O altã dimensiune implicã atitudinea grupului faþã de devianþã, anume
relaþia dintre presiunea spre uniformitate ºi respingerea devianþilor, adicã a
membrilor care nu adoptã valorile, normele ºi scopurile grupului. Un
membru deviant pune o problemã grupului, dar, în mãsura în care tinde sã
respingã, este posibil sã poatã aduce acestuia elemente noi, soluþii la
problemele pe care ºi le pune grupul, situaþie în care sunt necesare nu
eforturile de a-l respinge pe deviant, ci acela de a-l ralia celorlalþi membri.
Atitudinea grupului faþã de devianþi se defineºte ºi ca un alt element
relaþionat cu calitatea vieþii de grup, presupunând dintr-o perspectivã mai
amplã însã-ºi atitudinea grupului faþã de schimbare. Poziþia grupului faþã cu
schimbarea implicã creativitatea acestuia, considerând cã:
− superioritatea grupului depinde de tipul de sarcinã;
− existã un efect pozitiv al grupului atunci când organizarea sarcinii
permite o colaborare a membrilor capabile sã facã mai flexibilã
percepþia fiecãruia ºi sã controleze, graþie regulilor existente,
producþia acestora;
− într-o probã în care un efect de grup este posibil, grupurile sunt
mai originale decât indivizii.
3.2.6. Calitatea mediului cultural
Avându-se în vedere deschiderea socialã a culturii, rolul pe care îl
joacã aceasta în formarea individului ca persoanã, prin intermediul unui
concept ca cel de auto-educaþie, prin care individul învaþã sã fie, se relevã o
multitudine de posibilitãþi de influenþare de cãtre acest domeniu asupra
variaþiei calitãþii vieþii. Scop al existenþei ºi funcþiilor culturii în plan social,
auto-educaþia presupune conºtientizarea de cãtre individ a condiþiilor în care

470
trãieºte, conºtientizarea trebuinþelor sale, a posibilitãþilor de care dispune
pentru a-ºi realiza proiectele, precum ºi a eforturilor necesare pentru
înfãptuirea acestora. Aproximând astfel dinamica culturii ºi capacitatea
acesteia de a funcþiona ca instrument ºi scop la nivelul socialului, o vom
defini ca fiind o structurã viabilã în conºtiinþã, o dinamicã a angajãrii, un cod
de informare ce pãtrunde fiecare persoanã ce moºteneºte respectivul cod
de informare, ajutând-o sã-ºi continue propria-i culturã, dictându-i termenii
în care lumea trebuie perceputã, cunoscutã ºi experimentatã, fãcutã
actualã. Proprietatea culturii de a oferi actorilor sociali instrumentele
construirii de sine ºi ale participãrii la viaþa socialã, de a creºte autonomie ºi
starea de luciditate a acestora, de a-i exprima ºi statua social implicã
responsabilitatea culturii faþã cu acest rol al ei, instituindu-se deopotrivã ºi
ca scop al acþiunii sociale în acest domeniu. Înþelegerea culturii ca o
“configuraþie a comportamentelor învãþate ºi a rezultatelor lor, ale cãror
elemente componente sunt împãrtãºite si transmise de cãtre membrii unei
societãþi date” dezvãluie o altã caracteristicã a culturii, aceea de a juca un
rol esenþial în socializarea indivizilor, ceea ce incumba un al doilea scop ºi o
a doua responsabilitate a culturii. Aceastã globalitate a culturii în
influenþarea ansamblului societal o pune în legãturã cu toate celelalte
domenii ale calitãþii vieþii, fãcând din ea un instrument fundamental în
vederea atingerii unui scop ca promovarea autonomiei persoanele) ºi grupurilor în sensul dotãrii acestora cu instrumente ca cele pe care le implicã
sus-menþionatul concept de auto-educaþie. Din aceastã perspectivã se
contureazã câteva posibile dimensiuni ce ar putea permite aproximarea
unei strategii în acest domeniu care sã asigure corect ºi eficient dotarea,
indivizilor ºi/sau grupurilor cu echipamentele necesare existenþei sociale:
1. posibilitatea accesului la culturã prin educaþie ºi maso-media (A.
Moles: principiul piramidei culturale: analfabeþi, aceia care ºtiu sã
citeascã, dar nu sunt supuºi fluxului de mass-media, conexiuni
permanente cu un sistem de comunicare în masã, de educaþie în
douã trepte, educaþie primarã completã, educaþie tehnicã, prezenþa
cinematografului, radioului, televiziunii, educaþia secundarã, lecturã
de cãrþi, educaþia superioarã, ºcoli tehnice, trecere prin universitate,
corespondenþã personalã – micromedii culturale – creatori culturali);
2. gradul ºi calitatea participãrii indivizilor ºi/sau grupurilor la creaþia
culturalã, la transmiterea simbolurilor culturale ºi/sau la reproducerea
acestora;
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3. calitatea mesajului cultural, a circuitelor de comunicare a culturii
condiþionatã de:
− relaþia creatorului cu grupul de difuzare;
− mijloacele de difuzare în masã, adicã principiul copiei, deci al
multiplicitãþii operei.
Aceastã calitate a mesajului cultural implicã, totodatã, calitatea ºi
responsabilitatea canalelor culturale care transmit respectivul mesaj;
− canalul artelor imagistice ºi, în principal, al picturii;
− canalul tiparului sau al sistemului simbolic care guverneazã
literatura ºi, într-o micã mãsurã, poezia;
− canalul ºtiinþelor ºi al cunoºtinþelor prin prisma revistelor ºtiinþifice
ºi a cãrþilor ºi, corelativ, al educaþiei adulþilor;
− canalul artelor reprezentaþiei cum sunt pantomima, teatrul ºi
cinematografia care joacã un rol considerabil în lumea actualã;
− canalul muzical în cele trei moduri esenþiale ale sale: muzica
directã, radio, înregistrarea;
4. condiþia creatorului;
5. înþelegerea culturii ca o activitate sau ca un consum; modalitatea în
care indivizii utilizeazã simbolurile culturale;
6. statutul contra-culturii într-o societate; rolul culturii ºi al contra-culturii
în schimbarea socialã în condiþiile în care cultura nu e doar esteticã
sau acumulare a cunoºtinþelor ci ºi maniere de a trãi, moravuri,
obiºnuinþe, raporturi sociale instituþionalizate sub o formã juridicã sau
nu. În acest context, contra-cultura se defineºte ca un protest ºi ca o
alternativã, ca ideologia creativitãþii, a eliberãrii instinctelor prin arta
liberatã de convenþiile sale, prin exhibiþionismul în stilul de viaþã în
veºminte, în pieptãnãturã, în gesturi ºi limbaj indicând aceea cã
proiectul contra-culturii nu constã în a adãuga o nouã ºcoalã la lunga
listã a ºcolilor artistice sau literare, ci priveºte viaþa realã, raporturile
sociale ºi normele lor juridice sau ideologice.

IV. POLITICA SOCIALÃ ÎN PERIOADA DE TRANZIÞIE
LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

4.1. Rolul politicii sociale în etapa de tranziþie
spre o economie de piaþã
Pentru românia de azi, calitatea vieþii are o semnificaþie cu totul
diferitã, ea trebuind sã se transforme într-un obiectiv politic nu declarat
demagogic, ci urmãrit efectiv ºi sistematic.
În perioada de tranziþie în care România a intrat, imaginarea direcþiilor
ºi a metodelor de dezvoltare a unei politici sociale coerente trebuie sã þinã
seama de douã coordonate structurale majore:
a) Proiectul de a constitui o economie modernã, fundatã pe piaþa liberã,
va trebui sã conþinã ca un complement necesar al acestui tip de
economie, o politicã socialã adecvatã. Din acest punct de vedere
experienþa statelor occidentale este deosebit de importantã pentru
noi, deoarece de multe ori modul în care ne exprimãm prezintã o simplificare periculoasã. Societatea noastrã nu se gãseºte doar într-o
tranziþie spre o economie de piaþã, ci spre un nou tip de organizare
socialã fundat, e drept, pe o economie de piaþã, dar caracterizat
totodatã ºi de un sistem complex de politici sociale caracteristic
statelor dezvoltate.
b) În anii imediat urmãtori în România nu va fi “o societate modernã
bazatã pe o economie de piaþã”, ci o societate în tranziþie. Perioada
de tranziþie prin ea însãºi, necesitã un anumit tip de politicã socialã cu
funcþii specifice.
Putem spune în concluzie, cã sistemul politicilor sociale (în curs de
elaborare) va trebui sã se constituie pe douã coordonate majore: o
coordonatã de lung termen – politicã socialã caracteristicã unei societãþi
moderne cu sistem economic de piaþã – ºi o coordonatã de scurt termen,
dar nu mai puþin importantã – politica socialã adecvatã perioadei de
tranziþie.
În fine, este nevoie de încã o precizare în legãturã cu conþinutul
perioadei de tranziþie. Aceasta va cuprinde o perioadã mai scurtã de trecere
la o societate fundatã pe o economie de piaþã ºi o perioadã ceva mai lungã

473
ºi probabil mai dificilã, de aducere a României la un nivel de dezvoltare
european.
Este necesar în consecinþã sã analizãm trãsãturile definitorii ale þãrii
noastre în acest început al fazei de tranziþie.
România post-revoluþionarã prezintã câteva particularitãþi “atât
obiective cât ºi subiective, nu mai puþin importante. Considerarea lor este
esenþialã pentru determinarea sistemului de politici sociale adecvat
perioadei de tranziþie.
a) Dificultãþile economice ale tranziþiei sunt dublate de o creºtere a
aºteptãrilor faþã de standardul de viaþã
Revoluþia românã a revendicat explicit libertate ºi democraþie.
Calitatea vieþii s-ar putea considera cã a reprezentat însã principalul obiectiv
tacit al revoluþiei. România nu este pur ºi simplu o þarã “în curs de dezvoltare” (o altã etichetã ideologiei cu rol analgetic”), ci o þarã sãrãcitã, cu
dezechilibre economice grave, aflatã în imposibilitatea de a satisface
nevoile unei vieþi civilizate minime la nivelul întregii colectivitãþi. Sentimentul
apartenenþei la Europa, dar nu numai de geografie, dar ºi de istorie, la care
s-au adãugat ºi efectele procesului de industrializare, a stimulat creºterea
aspiraþiilor, care intrau astfel într-un conflict tot mai cronic cu degradarea
situaþiei economice. Nimeni nu a fost atât de naiv încât sã creadã cã
înlãturarea dictaturii va aduce imediat o creºtere rapidã a standardului de
viaþã. Este însã tot atât de clar cã fiecare dintre noi nu aºteptãm ca libertatea ºi democraþia sã ducã la o ameliorare semnificativã a condiþiilor de viaþã
acum, iar nu, ca ºi în vechiul scenariu, peste unul sau chiar douã decenii.
Oamenii vor estima reuºita revoluþiei în primul rând în mãsura în care vor
percepe schimbãri semnificative în calitatea vieþii lor de zi cu zi. Problema
noastrã nu este deci cum sã utilizãm mai eficient uman abundenþa de
resurse, ci cum sã asigurãm în condiþiile unor resurse economice limitate ºi
fragile o viaþã a cãrei calitate sã fie semnificativ mai ridicatã. Atingerea
rapidã a unui standard de viaþã la un nivel acceptabil de civilizaþie, definit în
contextul european, devine o necesitate vitalã.
b) Nevoia de protecþie socialã
Prin ideologia sa, vechiul regim a fost legat de un anumit egalitarism
al sãrãciei ºi de asigurarea unui minim de viatã pentru marea majoritate a
populaþiei. Politica de menþinere, adesea artificialã a ocupãrii forþei de muncã, de asigurare a salariilor, construirea de locuinþe a fost de naturã a
genera, chiar în condiþiile privãrii ºi sãrãciei, o anumitã securitate a vieþii.
Deºi ultimii ani au erodat profund o asemenea minimã securitate, speranþa
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sau cel puþin iluzia cã “statul” are obligaþia de a asigura un minimum
fiecãruia a reprezentat o coordonatã a mentalitãþii de masã. Prin natura sa,
un stat totalitar este forþat sã se fundeze pe ideologia grijii pentru toþi
membrii colectivitãþii. Statul – partid comunist ºi-a atribuit în mod inevitabil o
posturã paternalistã. Promovarea unui nou tip de economie fundatã pe piaþã
ºi în care formele proprietãþii private sã joace un rol important reprezintã
obiectul unui consens general. Consecinþa inevitabilã a unei asemenea
opþiuni este însã disoluþia formelor paternaliste, creºterea insecuritãþii la
nivelul unor largi categorii ale populaþiei. Pentru asanarea economiei,
întreprinderile nerentabile vor trebui închise; personalul inutil va trebui
concediat. Apariþia unei largi grupãri de ºomeri reprezintã un fenomen
aproape inevitabil. Suportul lor social reprezintã o necesitate nu numai
social-politicã, dar ºi moralã. Noile mecanisme economice ar putea agrava
situaþia ºi a unor grupuri sociale marginale care mai erau protejate într-o
oarecare mãsurã din fonduri sociale. Tinerii sunt un exemplu. Pentru tinerii
care nu sunt ajutaþi substanþial de familie, în condiþiile salarizãrii actuale,
realizarea unei baze decente a menajului este o imposibilitate.
A lãsa o populaþie care timp de mai bine de patru decenii a fost
descurajatã sistematic sã-ºi procure pe cãi legale, în mod independent cele
necesare vieþii, sã se descurce singurã fãrã protecþia statalul ar fi moral
inacceptabil, iar politic de-a dreptul periculos. Societãþile sãrace ale
trecutului, obiºnuite eu inegalitãþile imense considerate a fi normale, puteau
tolera mai uºor lipsa de protecþie din partea statului. Societatea noastrã nu o
poate suporta. Mai existã aici încã un argument. Revoluþia a fost animatã nu
numai de dorinþa de a ajunge la nivelul de abundenþã al Occidentului (unele
decalaje vor fi aici acceptate ca inevitabile, dar ºi la nivelul de protecþie ºi
securitate pe care acesta îl oferã colectivitãþii. Sãrãcia însãºi, ca o sursã
majorã a insecuritãþii, impune o accentuare a funcþiilor protective ale
colectivitãþii.
Instabilitatea ºi insecuritatea economicã genereazã inevitabil
instabilitate politicã, fapt care duce fie la dictaturã (orice dictaturã se
autojustificã în calitate de instrument al stabilitãþii ºi ordinii într-o societate
care nu se poate stabiliza prin propriile ei forþei, fie la sisteme demagogice
care, în scopul câºtigãrii electoratului, lanseazã promisiuni lipsite de
acoperire.
c) Securitatea artificialã a locului de muncã
Vechiul regim a încercat o politicã socialã de anvergurã: folosirea
completã a forþei de muncã, fapt ce însemnã practic pentru întreaga
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populaþie (cu unele excepþii motivate politic) un maximum de securitate a
veniturilor, asistenþã sociali gratuiþi, învãþãmânt gratuit, pensii de bãtrâneþe,
ajutor de boalã, o politicã destul de activã de construcþii de locuinþe etc. O
asemenea politicã a generat un grad relativ ridicat de securitate economicã
pentru marea majoritate a populaþiei. O asemenea politicã avea o serie de
limite de structurã, în primul rând, politica socialã se funda pe un egalitarism
mecanic realizat mai mult la un nivel inferior calitativ al serviciilor sociale
oferite, în al doilea rând, egalitarismul practicat era complet nestimulativ
pentru performanþe, distribuirea resurselor fãcându-se sistematic în
defavoarea celor activi ºi responsabili ºi în favoarea celor inactivi ºi în
special a celor în poziþia de putere ºi influenþi. La cele menþionate se
adaugã utilizarea forþatã, artificialã a forþei de muncã, rezultatul fiind un
sistem de producþie supradimensionat, neproductiv, care descuraja
structural performanþa. ªomajul era evitat prim crearea artificialã de posturi
inutile ºi plata unor salarii scãzute tuturor, indiferent, în mare mãsurã, de
performanþe. Utilizarea completã a forþei de muncã reprezenta mai mult un
ºomaj mascat.
d) Servicii sociale gratuite de proastã calitate
Pe mãsura creºterii crizei economice a societãþii socialiste, s-a produs
o degradare continuã a calitãþii tuturor serviciilor sociale, cât ºi restrângerea
lor tot mai pronunþatã: degradarea dramaticã a asistenþei sanitare, a
învãþãmântului, culturii ºi ºtiinþei, mãrirea rapidã în ultimii ani în mod special
a numãrului de ºomeri nerecunoscuþi ca atare. Degradarea ºi restrângerea
resurselor asistenþei sociale gratuite ºi egale a dus la dezvoltarea unui
sistem subteran de tratament ºi acces diferenþiat, fundat pe o redistribuire
informalã a resurselor ºi pe poziþie socialã, fapt care era de naturã a
modifica substanþial caracterul asistenþei sociale.
În acest context este nevoie sã avem în minte un aspect esenþial:
finanþarea relativ ridicatã a asistenþei sociale era posibilã ºi complementarã
cu sistemul de salarii scãzute.
O asemenea politicã socialã care a caracterizat evoluþia de dupã
rãzboi a României a creat un sistem de aºteptãri sociale. Insatisfacþia
provine din calitatea scãzutã ºi în scãdere a serviciilor sociale, din
dificultatea de a le suplimenta din resurse economice individuale, iar nu în
ceea ce priveºte existenþa lor ca atare.
e) Ideologia egalitaristã. Socialismul a promovat o ideologie a unui
egalitarism pronunþat. O mai largã diferenþiere a câºtigurilor în funcþie de
performanþe reprezintã o cerinþã generalã. Foarte rãspânditã la nivelul
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masei colectivitãþii este însã ºi o anumitã excludere a posibilitãþii unor
câºtiguri nemeritate (fãrã muncã) sau chiar disproporþionate. O anumitã
valoare a egalitãþii este ºi ea o componentã a aspiraþiilor colectivitãþii. O diferenþiere, dar nu excesivã. ªi, de asemenea, o anumitã grijã a colectivitãþii
pentru satisfacerea unor nevoi colective ºi corectarea unor inegalitãþi
considerate a fi nedrepte.
f) Protecþie socialã ºi eficienþã economicã
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. Ea s-ar putea dovedi a fi cea mai bunã strategie a
demarajului economic. Existã douã argumente în sprijinul acestei afirmaþii,
în primul rând un argument referitor la performanþa propriu-zisã. Ce este
mai motivator pentru performanþi, o stare accentuatã de sãrãcie ºi
insecuritate sau o stare relativã de securitate ºi un standard civilizat de
viaþã? Multe analize sugereazã cã o viaþã civilizatã ºi sigurã nu trebuie a fi
consideratã doar o simplã recompensã a performanþei, ci chiar o precondiþie
a ei. O populaþie care trãieºte în sãrãcie, frustrare ºi nesiguranþã nu este
capabilã de performanþe productive ridicate, mai ales în condiþiile unei
dezvoltãri de tip intensiv. În al doilea rând, un argument referitor la relaþia
dintre procesele economice ºi cele social-politice: sãrãcia ºi insecuritatea
nu pot fi privite doar ca motivaþii ale performanþei. Ele constituie totodatã ºi
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 lung termen.
g) Calitatea vieþii ºi negocierea colectivã
Punerea calitãþii vieþii drept obiectiv global al colectivitãþii noastre este
de naturã a lãrgi ºi completa sistemul democratic, prevenind o serie de
tensiuni ºi blocãri ale întregului sistem social. Una dintre primele probleme
cu care tânãra noastrã democraþie s-a confruntat a fost escaladarea
revendicãrilor diferitelor grupuri: revendicãri economice, social-culturale,
etnice etc. ªi, dupã cum de asemenea s-a dovedit, atât formularea unor
asemenea revendicãri (justificate în cele mai multe cazuri în ele însele), cât
ºi graba de a le satisface sau de a nu le satisface pot deveni factori
disruptivi, la nivel global. Clarificarea direcþiilor de creºtere a calitãþii vieþii
este de naturã a da o formã mai raþionalã a revendicãrilor particulare ºi a
oferi un cadru al dialogului între sectoarele societãþii. În cadrul global al
calitãþii vieþii, negocierile economice, politice, social-culturale, etnice pot fi
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puse într-o perspectivã mai constructivã. Fiecare grup este îndreptãþit sã
militeze pentru maximizarea calitãþii vieþii sale. Pentru ea acest drept al
fiecãruia sã nu se transforme însã într-o sursã de conflict ºi tensiune
socialã, este nevoie, pe de o parte, de o conºtiinþã colectivã a nevoilor ºi
posibilitãþilor, iar pe de altã parte, de un sistem complex de dialog ºi
negociere.
Din toate aceste argumente decurge o concluzie: necesitatea
protecþiei sociale ºi a promovãrii unor obiective colective privitoare la
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii este în mod special accentuatã în perioada de
tranziþie.

4.2. Principii de elaborare a programelor de protecþie socialã
Protecþia socialã reprezintã un ansamblu de acþiuni prin care
societatea intervine în favoarea unor categorii de populaþie aflate în nevoie,
în imposibilitatea de a-ºi asigura în totalitate sau parþial cele necesare
traiului. Ea constituie o practicã sistematicã în societãþile moderne,
beneficiind de programe mai mult sau mai puþin extinse. Cuprinderea ºi
nivelul protecþiei sociale sunt potenþate de o serie de factori dintre care
menþionãm disponibilitatea resurselor (starea economicã), politica socialã a
statului (mãsura în care se acceptã concepþia privind statul bunãstãrii, viaþã
decentã pentru întreaga populaþie), contribuþia voluntarã a persoanelor
particulare, a diferitelor organizaþii ºi fundaþii. Chiar dacã în proporþii diferite,
în societãþile dezvoltate se realizeazã un minimum de protecþie socialã,
vizându-se asigurarea mijloacelor de trai cel puþin pentru categoriile de
populaþie cele mai defavorizate: copii orfani, cei abandonaþi, o parte a
persoanelor handicapate, a vârstnicilor, a sãracilor etc.
În prezent, în România se tinde spre o utilizare nediferenþiatã a
termenului, protecþia socialã fiind revendicatã ºi de categorii de populaþie
care în mod tradiþional nu sunt vizate prin astfel de programe, de exemplu,
populaþia activã solicitã protecþie socialã, or tocmai ea este aceea care
trebuie sã o acorde celorlalþi. Nu susþinem prin aceasta cã o mare parte a
populaþiei nu ar fi îndreptãþitã la o anumitã protecþie, dacã avem în vedere
nivelul de trai scãzut, starea generalã de sãrãcie, ci doar faptul cã, pentru a
se pune în aplicare programe ample de protecþie socialã, trebuie sã existe
nu numai consensul respectiv, dar ºi resursele corespunzãtoare.
O societate în care toþi sunt protejaþi nu se poate constitui, pentru cã
lipseºte partea care sã acorde protecþia, dar se pot dezvolta sisteme de
întrajutorare, sub forma asigurãrilor.
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Termenul de protecþie socialã este adecvat situaþiilor în care indivizi
sau grupuri umane primesc ajutor în mod nemijlocit ºi sistematic, sub
diferite forme în vederea constituirii mijloacelor de trai, de întreþinere,
supraveghere, educaþie etc. Sursa acestor ajutoare este bugetul statului,
bugetele comunitãþilor locale, contribuþia particularilor. Ele vin sub formã de
asistenþã totalã (acoperind cheltuielile de întreþinere, inclusiv costurile
sistemului) sau de asistenþã în completare a resurselor proprii ale celor în
cauzã. Fãrã îndoialã cã un program de protecþie socialã este cu atât mai
necesar în românia, cu cât la problemele deosebit de grele moºtenite din
vechiul regim, se adaugã altele noi datorate conjuncturii economice ºi
sociale, precum ºi proceselor de tranziþie la economia de piaþã.
Totodatã, fãrã a ne propune sã analizãm aici starea economiei, vom
consemna doar faptul cã aceasta se caracterizeazã prin mari dezechilibre,
nevoie acutã de modernizare, eficienþã scãzutã, lipsuri cronice de produse
alimentare ºi bunuri de larg consum soldate cu un nivel scãzut al calitãþii
vieþii. totuºi nu se poate susþine faptul cã în românia de azi nu este realizabil
un program dezvoltat de protecþie socialã datoritã stãrii precare a
economiei. Este adevãrat cã þara este sãrãcitã, dar ea are totuºi un
potenþial înalt de dezvoltare.
Obiectivul actual al strategiei economice, asupra cãruia existã un larg
consens în societatea româneascã, îl constituie edificarea unei economii de
piaþã, eficientã, cu finalitate socioumanã. Aceasta înseamnã adoptarea unor
mãsuri pentru resorbþia crizei ºi realizarea tranziþiei, îmbunãtãþind totodatã
calitatea vieþii populaþiei. În acest fel una din componentele esenþiale ale
strategiei o constituie o politicã socialã globalã al cãrui scop este asigurarea
unei vieþi decente pentru toþi cetãþenii – statul social sau bunãstarea socialã
(welfare state).
Necesitatea politicii sociale globale rezidã, aºa cum se precizeazã în
prima parte a lucrãrii, în existenþa multor probleme umane care nu pot fi
rezolvate prin simpla fncþionare, chiar foarte eficientã, a sistemului
economic. Ea reprezintã nu numai un preþ plãtit pentru obþinerea stabilitãþii
sociale ºi politice (pacea socialã), ci ºi o bazã necesarã demarajului
economic, o condiþie a dezvoltãrii.
Diferitele probleme existente în societate pot afecta într-o mãsurã mai
mare sau mai micã întreaga populaþie sau numai anumite segmente ale
acesteia. Ele se referã la condiþiile de viaþã, de muncã ºi de mediu, la
sãnãtate, inflaþie, sãrãcie, deficienþe fizice ºi psihice, lipsa familiei sau
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dimpotrivã, existenþa unor familii foarte numeroase, ca ºi a celor
monoparentale etc.
Apare necesarã ºi reorientarea cãilor de abordare ºi de rezolvare a
diferitelor probleme existente, prin constituirea acestei concepþii generale cu
privire la politica socialã în România în actuala etapã, inclusiv în ceea ce
priveºte programele de protecþie socialã. Conþinutul ºi formele programelor,
arie de cuprindere a diferitelor categorii de populaþie ºi rezultatele depind în
mod hotãrâtor tocmai de existenþa sau inexistenþa unei concepþii generale
cu privire la locul ºi rolul politicii sociale în cadrul societãþii.
Considerãm cã elaborarea unei astfel de politici sociale ar trebui sã
þinã seama de urcãtoarele principii:
− viziune integratoare prin luarea în considerare a întregii sfere a vieþii
umane, a nevoilor oamenilor ºi realizarea unei abordãri globale,
coerente ºi sistematice a problemelor sociale existente. Elaborarea
unor programe sociale particulare, fãrã raportare la un sistem general
cuprinzãtor ºi eficient, care sã rãspundã nevoilor multiple ale
populaþiei de alimentaþie, îmbrãcãminte, locuinþã corespunzãtoare,
cãldurã, sãnãtate, loc de muncã etc., este nu numai neadecvat dar ºi
dãunãtor, prin lipsa de corelare dintre diferitele programe ºi
prelungirea cadrului organizatoric ºi legislativ anterior. Or, este
cunoscut faptul cã în trecut s-a acordat prioritate unor categorii de
populaþie dar s-au neglijat altele care au avut un rol politic mai redus:
tineretul, femeile, populaþia ruralã, în special þãranii. S-a generalizat
calea rezolvãrii problemelor prin compensarea în bani a diferitelor
dezavantaje în ceea ce priveºte condiþiile de viaþã ºi de muncã.
Aceasta a permis restrângerea treptatã a sumelor alocate, fãrã o
îmbunãtãþire a condiþiilor respective;
− accesibilitatea largã la programele de politicã socialã a tuturor
categoriilor de populaþie îndreptãþite, în condiþii de echitate;
− multiplicitatea nivelurilor de abordare: naþional, local, de grup social;
− urmãrirea obþinerii unei eficienþe maxime în aplicarea programelor prin
adoptarea unor cãi de soluþionare a problemelor ºi nu de
permanentizare a lor, cunoscut fiind faptul cã adesea se reproºeazã o
slabã eficienþã în acest domeniu, argument important în cererile de
reducere a cheltuielilor.
Putem distinge cel puþin trei niveluri în realizarea politicii sociale, în
funcþie de resursele de acþiune ºi mijloacele antrenate. Un prim nivel se
constituie prin încorporarea criteriilor sociale în deciziile macroeconomice.
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În România aceste acþiuni sunt necesare pentru a preîntâmpina
deteriorarea în continuare a nivelului de trai al populaþiei în procesul
tranziþiei, sau cel puþin sã se reuºeascã menþinerea lui deasupra unei
eventuale linii critice, explozive. Tot la acest nivel se înscrie realizarea
privatizãrii, astfel încât prin împroprietãrire sã conducã la sporirea în mod
substanþial a averii ºi a veniturilor populaþiei, mãsuri energice pentru
combaterea speculei, a monopolului în stabilirea preþurilor, asigurarea
populaþiei cu bunuri ºi servicii în cantitãþi ºi de calitate adecvate, crearea de
noi locuri de muncã în procesul retehnologizãrii ºi modernizãrii economiei,
pentru a absorbi o parte cât mai mare din cei care pierd locurile de muncã,
cât ºi din cei care trebuie sã intre în activitatea productivã (costul ºomajului
poate fi superior costului creãrii de noi locuri de muncã).
Printr-o astfel de politicã macroeconomicã orientatã social se
utilizeazã în principal pârghii de naturã financiarã, o anumitã strategie a
salariilor ºi a impozitelor, subvenþionarea unor activitãþi etc. De rezultatele ei
beneficiazã în principiu întreaga populaþie. Se poate deci spune cã se
realizeazã o anumitã protecþie, acesta fiind de fapt scopul oricãrei acþiuni de
politicã socialã. Subvenþionarea agriculturii, de exemplu, urmãreºte
susþinerea acestei ramuri economice importante, asigurarea populaþiei cu
produse alimentare ºi menþinerea preþurilor la un divei acceptabil. Ea este
deci în beneficiul atât al producãtorului cât ºi al consumatorului, mai ales al
celui cu venituri mai mici.
La al doilea nivel întrevedem necesitatea restructurãrii aºa-numitelor
servicii sociale astfel încât acestea sã nu se mai bazeze în cea mai sare
parte pe fondurile sociale de consum, ci pe contribuþiile individuale, aºa cum
se întâmplã în societãþile dezvoltate unde, de exemplu, învãþãmântul nu
este în totalitate gratuit (în orice caz nu cel superior), finanþarea culturii de la
bugetul de stat se face în proporþie relativ redusã, ca ºi a asistenþei
medicale. În schimb sunt dezvoltate programe diversificate de asigurare,
dar ºi de susþinere din partea statului a celor care nu dispun de resursele
necesare. Aceastã organizare s-a impus ca urmare a ineficientei utilizãrii
aºa-ziselor fonduri sociale de consum. Putem deci anticipa cã adoptarea
modelului economiei de piaþã va reduce în mod sigur unele programe
sociale. Dar va trebui sã se ia în considerare ºi situaþia creatã prin marile
promisiuni, fãrã acoperire de fapt, fãcute de cãtre vechiul regim referitoare
la domeniul social, mãrindu-se în mod cu totul îngrijorãtor decalajele dintre
nevoi – aspiraþii ºi realitãþile deosebit de dificile. Fãrã a nega anumite realizãri în plan social (ele se datoresc în fond oamenilor), elementul central l-a
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constituit însã un fel de egalitarism la un nivel de viaþã scãzut, de sãrãcie.
Pentru exemplificare, vom aduce în atenþie numai douã domenii:
a) învãþãmântul gratuit: Cuprinderea cvasitotalã a copiilor ºi tineretului
în ºcoli este fãrã îndoialã o necesitate în societatea modernã. Neasigurarea
condiþiilor corespunzãtoare privind baza materialã a fãcut ca în domeniul
învãþãmântului sã persiste multe neajunsuri în privinþa numãrului de ºcoli
pentru populaþia existentã, precum ºi a cãminelor pentru elevi ºi studenþi,
dotarea cu aparatura necesarã, întreþinerea etc. Rezultã o încãrcãturã
nefireascã în oraºe – cu 40 de elevi la clasã, învãþãmântul în 2 ºi 3
schimburi; unirea mai multor clase în mediul rural; nivelul scãzut de
pregãtire în multe ºcoli, în învãþãmântul preuniversitar; dezvoltarea
industriei meditaþiilor pentru a se obþine admiterea în învãþãmântul superior
cu mult subdimensionat (70 studenþi la 10.000 de locuitori), în care fiii de
muncitori ºi de þãrani au fost tot mai puþini la numãr în ultimul deceniu.
Promovarea principiului gratuitãþii ºi în învãþãmântul superior nu este pe
deplin stimulativ. El poate conduce ºi la pretenþii neîndreptãþite privind
condiþiile pe care statul ar trebui sã le asigure, deºi resursele sunt limitate.
Un sistem moderat de taxe, cu burse pentru rezultate la învãþãturã ar da
posibilitatea dezvoltãrii mai puternice a bazei materiale a învãþãmântului
superior. Unele dintre mãsurile adoptate în acest an au atras alte
consecinþe negative, printre care migraþia masivã a profesorilor din mediul
rural din diferite zone, unde ºcolile au rãmas fãrã cadre didactice; apariþia
unor tensiuni etnice; sporirea numãrului de clase pe seama reducerii
numãrului de elevi la o clasã a fãcut ca în multe ºcoli sã se lucreze în trei
schimburi; învãþãmântul superior particular (cu taxe anuale apreciabile – salariu mediu pe 6-12 luni), motivat mai mult politic ºi nu ca o vocaþie ºi
demarat fãrã a se întruni condiþiile care sã asigure o pregãtire
corespunzãtoare, s-a bucurat de o largã audienþã, de ce nu ar introduce ºi
statul taxe, asigurându-se o sporire considerabilã a numãrului de studenþi ºi
o îmbunãtãþire a condiþiilor. Totodatã, este inechitabil ca din impozitele celor
cu venituri modeste sã beneficieze cei care dispun de resurse materiale
abundente. Completarea reþelei învãþãmântului de stat (fie gratuit fie cu taxe
accesibile ºi sistem dezvoltat de burse) cu o reþea particularã pentru ceea
ce depãºeºte nivelul învãþãmântului obligatoriu pare a fi o soluþie de viitor.
b) locuri de muncã pentru toþi. Iatã o preocupare în orice societate
dezvoltatã. În România acest principiu a fost asociat cu nerecunoaºterea
ºomajului. În realitate el exista însã sub douã ipostaze: lipsa efectivã de
ocupare ºi subutilizarea, ca urmare a sporirii numãrului locurilor de muncã,
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prin dezvoltarea de tip extensiv, asociatã cu salarii mici ºi diferenþieri
arbitrare. Dezvoltarea extensivã pânã la epuizarea resurselor cu forþarea industrializãrii a condus la migraþia masivã din agriculturã în industrie într-un
timp foarte scurt, ceea ce a dezechilibrat structurile economice,
profesionale, de populaþie chiar. S-a ajuns astfel la o supradimensionare a
industriei (38% din populaþia ocupatã, una din cele mai înalte valori din
lume, depãºitã printre altele de fosta R. D. Germanã ºi unde a apãrut un
ºomaj puternic odatã cu aplicarea regulilor economiei de piaþã), la
îmbãtrânirea forþei de muncã din agriculturã, la întârzierea demarãrii
corespunzãtoare a sectorului terþiar (foarte puternic în þãrile dezvoltate).
Recunoaºterea oficialã a ºomajului ºi introducerea, în condiþii bine definite,
a indemnizaþiei de ºomaj se impun cu necesitate ºi pentru societatea
româneascã.
Alte astfel de exemple ar putea sã întregeascã imaginea privind
discrepanþa dintre declaraþii ºi înfãptuirea efectivã în domeniile ocrotirii
mamei ºi copilului, a familiei, a asistenþei medicale, a asigurãrilor sociale, a
accesului la culturã, protecþia mediului înconjurãtor etc. Rezultatul este o
calitate a vieþii precarã, situându-se sub nivelul anilor '80, începând cu
condiþiile ecologice ºi pânã la cele de naturã socialã, culturalã, de
divertisment ºi recreere, datoratã restricþiilor de tot felul: alimentare,
energetice, de ordin sanitar ºi multe altele.
Caracteristica acestui nivel al politicii sociale constã în aceea cã el se
bazeazã în mare mãsurã pe sisteme de asigurare din partea populaþiei
înregistrându-se ºi o contribuþie mai mare sau mai micã din partea statului
sub formã de alocaþii de la buget. Intervenþia statului în domeniul serviciilor
sociale constituie o caracteristicã importantã a societãþilor dezvoltate ºi este
reclamatã de solicitãrile populaþiei pentru sporirea ºanselor sociale de acces
la niveluri înalte de instruire, la poziþii profesionale le de prestigiu, la
asistenþã medicalã competentã, la posibilitãþi de ordin cultural ºi recreativ
etc. pentru cei cu posibilitãþi materiale mai reduse.
În procesul reorganizãrii programelor sociale contribuþie statului va
trebui menþinutã, continuând sã fie substanþialã, cel puþin pentru perioada
de tranziþie. Evident cã atâta timp cât posibilitãþile materiale ale populaþiei
sunt deosebit de reduse, iar statul este încã marele proprietar tot el este ºi
principalul furnizor al alocaþiilor necesare pentru finanþarea diferitelor
domenii sociale – învãþãmânt, culturã, locuinþe, servicii. Pe mãsura
privatizãrii, resursele materiale ale statului se vor diminua, dar dacã prin
privatizare proprietatea este transferatã populaþiei inclusiv prin
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împroprietãrire, alocaþiile cu destinaþie socialã generalã vor putea fi reduse.
La un nivel înalt de bunãstare populaþia este în mãsurã sã dispunã de
resurse pentru achitarea costurilor serviciilor sociale. Oricum numai pe baza
taxelor ºi impozitelor nu se vor dezvolta programe masive în domeniul
social, ceea ce impune menþinerea unui sector public semnificativ în economie ºi încurajarea sistemelor mixte (de stat ºi particulare) dar ºi a celor
concurenþiale, pentru pensii, ºomaj, boalã, urmând ca accesul la resurse sã
fie proporþional cu contribuþia fiecãruia la constituirea lor. Apropierea acestui
nivel al politicii sociale de noþiunea de protecþie este mult mai evidentã. Ea
este în dependenþã de contribuþia statului sub formã de alocaþii. În sistemul
prevalãrii fondurilor sociale de consum în asigurarea serviciilor sociale,
contribuþia statului înglobeazã de fapt ºi pe aceea a indivizilor, prin
reducerea corespunzãtoare a salariilor lor. Sistemul care predominã în þãrile
dezvoltate este alcãtuit însã din contribuþiile statului, patronilor ºi salariaþilor.
Oricum, aici avem de-a face atât eu elemente de întrajutorare cât ºi cu cele
de asistenþã.
În fine cel de al treilea nivel amintit anterior este cel care în med
efectiv este considerat a fi protecþia socialã. Caracteristica esenþialã a
acestuia este bazarea lui în exclusivitate pe ajutorul din partea statului, a
organizaþiilor ºi particularilor. Alocaþiile se acordã unor categorii de populaþie
sau persoane aflate în dificultate. Beneficiarii programelor de asistenþã nu
contribuie la formarea fondurilor. O parte dintre ei nu au dealtfel niciun venit
sau acesta este insuficient în raport cu anumite standarde (pragul sãrãciei,
de exemplu).
Societatea româneascã se confruntã cu probleme sociale grave: copii
abandonaþi sau fãrã susþinãtori, handicapaþi de toate vârstele, ale cãror
mijloace de viaþã sunt insuficiente, persoane vârstnice fãrã venituri sau cu
venituri foarte mici, ºomeri fãrã nicio indemnizaþie, familii, între care multe
tinere, cu venituri insuficiente. Toate acestea reclamã programe de protecþie
socialã a diferitelor grupuri de populaþie, unele dintre ele aflându-se în poziþii
defavorizante.
Aceste programe de protecþie socialã pot consta fie în rezolvarea
unor probleme de convieþuire, de educare datorate lipsei familiei, a unor
deficienþe fizice sau psihice care nu le permit unor persoane sã se întreþinã
singure, fie ca sprijin pentru o anumitã perioadã de timp din viaþa individului.
Transpunerea în practicã a programelor de protecþie socialã necesitã,
la rândul ei, rezolvarea câtorva aspecte, între care menþionãm:
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− realizarea unei diagnoze a problemelor sociale existente ºi a celor
în curs de apariþie, cu relevarea ariei de cuprindere;
− stabilirea cu claritate a prioritãþilor.
Populaþia grea încercatã în ultimii ani are nevoie acum de asigurarea
elementelor primare de subzistenþã, dar ºi de condiþii optime de acces
social ºi. de afirmare profesionalã, de modalitãþi diversificate ºi atractive de
petrecere a timpului liber, de posibilitãþi de cãlãtorie etc. Din pãcate,
resursele sunt totuºi limitate. Se impun deci prioritãþile. Vor trebui asigurate
mai întâi nevoile de bazã ºi extinderea programelor pe mãsura creãrii
resurselor;
− evaluarea resurselor de la bugetul statului, al comunitãþilor ºi
organizaþiilor. În prezent aproape totul se reduce la resursele
guvernamentale. Cu excepþia ajutoarelor din strãinãtate, nu
acþioneazã componenta civilã a programelor de protecþie socialã,
datoritã descurajãrii totale în vechiul regim a iniþiativelor personale
ºi de grup pentru a face donaþii, a constitui fundaþii, societãþi de
binefacere. Nici instituþiile tradiþionale religioase sau de altã naturã
nu au activitãþi de caritate;
− determinarea nivelului optim de rezolvare a unei probleme ºi
coordonarea activitãþii diferiþilor agenþi prin acþiunea cãrora sã se
soluþioneze problemele sau cel puþin sã se diminueze efectele
negative;
− îmbinarea strategiilor economice cu cele noneconomice de
rezolvare a problemelor ºi de creºtere a calitãþii vieþii.
Din cele relatate pânã acum se desprinde, credem, concluzia
necesitãþii formulãrii unei concepþii generale cu privire la politica socialã ºi la
programele de protecþie ce ar urma sã fie aplicate, fundamentarea lor
asigurând echilibrul între resurse ºi cheltuieli, diversificarea modalitãþilor ºi a
formelor de acþiune, cu atenþie specialã faþã de grupurile defavorizate;
Aceste programe vor putea fi aplicate numai printr-o însãnãtoºire a economiei ºi a climatului social, respectul democraþiei ºi al libertãþii, întãrirea
legalitãþii ºi legitimitãþii, acceptarea sistemului de valori universale, care le
înglobeazã ºi pe acelea ale claritãþii.
Din perspectiva protecþiei sociale unele categorii de populaþie ridicã
probleme deosebite, prin aceea cã au nevoie de asistenþã în unele cazuri
pe parcursul întregii vieþi, în alte cazuri, pe o anumitã perioadã de timp. Este
vorba în principal de minorii ocrotiþi, bãtrânii, ºomerii, handicapaþii, tinerii.
Aspectele respective vor fi detaliate în paginile urmãtoare.
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4.3. Direcþii de acþiune
Dacã acceptãm punerea calitãþii vieþii ca un obiectiv strategic de atins,
este important sã vedem în ce sens trebuie acþionat mai concret. Teoretic,
s-ar putea discuta despre un mod de organizare socialã care sã fie orientat
sistematic ºi eficient spre creºterea calitãþii vieþii. Socialismul a intenþionat
sã fie un asemenea mod de organizare. Falimentul sãu economic ºi
eºuarea într-o dictaturã totalitaristã cu o orientare practicã violent
antiumanistã este de naturã sã ne punã în gardã în legãturã cu asemenea
proiecte generale. A imagina o organizare socialã orientatã spre maximizarea calitãþii vieþii la un nivel general al ansamblului, colectivitãþii
reprezintã un obiectiv cu un grad de complexitate mult prea ridicat. Ne
putem pune însã obiective mai modeste, nu numai fezabile, dar ºi absolut
necesare în perioada de tranziþie în care þara noastrã se aflã în momentul
de faþã: identificarea unor activitãþi sociale orientate expres spre creºterea
calitãþii vieþii. Urmãtoarele mari direcþii ar trebui avute în vedere:
a) Asigurarea pe cât posibil, a unui loc de muncã adecvat pentru
fiecare. Dreptul la muncã este un drept fundamental oferind persoanei un
suport social-economic pentru o viaþã demnã. O politicã orientatã spre
maximizarea utilizãrii forþei de muncã este esenþialã, mai ales în condiþiile
de restructurare a economiei româneºti actuale. O asemenea politicã are de
înfruntat, pe lângã problemele propriu-zise ale creãrii de locuri de muncã, e
serie de dificultãþi speciale. Nu este vorba de oferirea oricãrui loc de muncã,
ci a unuia care sã fie, cât mai mult posibil, pe mãsura posibilitãþilor ºi
pregãtirii fiecãruia. Vechiul regim ne-a lãsat o grea moºtenire demagogicã.
El a pretins, ºi într-un fel a ºi realizat, într-o anumitã mãsurã, sã ofere
fiecãruia un loc de muncã în raport cu pregãtirea profesionalã. Nu conteazã
dacã avem sau nu nevoie de ingineri chimiºti în întreprinderi. Dacã avem
ingineri chimiºti, creãm posturi. S-a constituit astfel aparenþa cã, în principiu,
sistemul oferã posturi de muncã la nivelul pregãtirii. În fapt aceasta era mai
mult o iluzie social-ideologicã, fiind rezultatul ocupãrii artificiale a forþei de
muncã. Dacã tot trebuie sã întreþii populaþia asigurând un anumit minim de
venit, de ce sã laºi pe om sã stea acasã ºi sã-i dai ajutor de ºomaj
substanþial mai mic decât salariul celui care munceºte. Soluþia alternativã
este sã-i angajezi pe toþi cu salarii modeste. Si dacã diferenþele de
salarizare sunt mici, de ce sã nu creezi fictiv pentru fiecare un post de
muncã “la nivelul pregãtirii sale?”. Rezultatul, dincolo de asigurarea unei
superficiale securitãþi a locului de muncã, a generat o structurã ºi o
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mentalitate antieconomicã parazitarã. Dacã vrem o societate raþionalã ºi
eficientã trebuie sã renunþãm la jocul de-a munca ºi sã muncim serios,
atunci când avem efectiv ceva de fãcut. Sã eliminãm posturile de muncã
inutile. De aici însã o dublã dificultate: va trebui sã acceptãm deschis
posibilitatea ºomajului ºi totodatã presupoziþia cã fiecare va trebui sã
primeascã un post de muncã dupã propria sa pregãtire. Între individ ºi
colectivitate trebuie sã se stabileascã o nouã relaþie normalã de aceastã
datã. Pe de o parte, individul trebuie sã devinã conºtient de necesitãþile (de
muncã) efective ale colectivitãþii ºi sã rãspundã la acestea. Pe de altã parte,
colectivitatea trebuie sã încerce sã ofere pe cât posibil fiecãruia o muncã la
nivelul sãu de pregãtire, o muncã suficient de calificatã, bine remuneratã ºi
satisfãcãtoare. Doar dacã fiecare parte (individul ºi colectivitatea) face
efortul de a veni în întâmpinarea celeilalte se poate instaura un proces de
dezvoltare socialã echilibrat.
Este vorba nu doar de a asigura posturi de muncã, ci ºi de a le conferi
acestora un caracter “decent”, “civilizat”, “acceptabil”. Acest lucru se poate
realiza pe câteva cãi distincte: a) stimularea dezvoltãrii activitãþilor
economice care sã ofere munci cât mai calificate; b) acordarea de
compensaþii economice, sociale, personale, pentru muncile care în sine au
un grad scãzut de acceptabilitate; c) recurgerea la tehnici de “umanizare” a
muncii care, în esenþã, constau în regândirea organizãrii muncii în aºa fel
încât fiecãruia sã i se ofere o activitate cu un grad cât mai ridicat de
complexitate ºi responsabilitate.
În acest context, colectivitatea trebuie sã-ºi asume responsabilitatea
protecþiei membrilor sãi de fluctuaþiile proceselor economice interne ºi
externe din punctul de vedere al utilizãrii forþei de muncã.
b) Protecþia salariaþilor. Alãturi de protecþia mediului ºi
consumatorului, este nevoie de protecþia producãtorului, a angajatului.
Protecþia salariaþilor trebuie sã fie asiguratã atât prin acþiunea sindicatelor,
cât ºi printr-o legislaþie adecvatã. Ea include asigurarea unor condiþii fizice,
sociale ºi organizaþionale normale de muncã, corectitudine, respectarea
demnitãþii umane, protecþia împotriva oricãrui tip de abuzuri. În mod special
este nevoie a se garanta un salariu minim civilizat. Într-un sistem economic
bazat pe mecanismele economice ºi cu un pronunþat caracter privat, nu pot
fi ignorate relaþiile de putere - conducere ºi muncitori, colectivitatea trebuind
în diferite forme sã-ºi asume un rol în protejarea angajaþilor.
c) Protecþia grupurilor sociale defavorizate. Asigurarea unor venituri
decente din muncã nu rezolvã însã toate problemele. Sunt grupuri sociale
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defavorizate în mod structurat care au nevoie de un suport sistematic din
partea colectivitãþii: ºomerii (care, în proporþii mai ridicate sau mai scãzute,
pe durate mai scurte sau mai lungi, vor reprezenta inevitabil un segment al
colectivitãþii), familiile cu mulþi copii, familiile descompletate cu copii, unele
categorii de bãtrâni fãrã pensii sau cu pensii insuficiente, tinerii care trebuie
sã-ºi întemeieze un menaj, având nevoie de un supliment de resurse
financiare, handicapaþii.
d) În perioada de tranziþie, asigurarea unor bunuri necesare unei vieþi
civilizate, pe care economia noastrã încã nu le poate produce pe baze strict
economice ºi la nivelul tehnologiei existente (alimente, medicamente etc.),
fiind necesar suportul statului, fie prin compensaþii economice fie prin
eforturi de import.
e) Asigurarea satisfacerii unor necesitãþi ale colectivitãþii care, cel
puþin în condiþiile actuale, dacã vreodatã, nu pot fi asigurate prin mijloace
strict economice: asistenþã sanitarã, educaþie, culturã, sport, unele activitãþi
de timp liber.
f) Protecþia colectivitãþii împotriva unor procese sociale patologice, cu
acþiune negativã majorã asupra calitãþii vieþii: crizã economicã, criminalitate,
corupþie, tensiuni interetnice, ca ºi între diferite grupuri sociale.
Punctele de pânã acum sunt de naturã a sugera mai mult o strategie
de protecþie orientatã defensiv spre asigurarea unui minim de viaþã
civilizatã. Calitatea vieþii ca obiectiv social ºi politic major trebuie înþeleasã
însã ºi pozitiv, constructiv. Colectivitatea trebuie sã-ºi orienteze eforturile în
sensul maximizãrii calitãþii vieþii prin mijloace specifice. Dezvoltarea
economicã, vitalã în momentul actual, reprezintã doar o bazã pentru
aceasta, dar ea, chiar realizatã cu succes, deºi va afecta pozitiv inevitabil
calitatea vieþii, trebuie suplimentatã cu activitãþi specifice orientate în
aceastã direcþie. În mod special, pe douã linii majore trebuie acþionat:
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 creºterii
calitãþii vieþii.
Utilizarea eficientã uman a resurselor economice limitate se poate
dovedi o problemã importantã la toate nivelurile. La o limitã, este o
problemã de stil de viaþã: cum sã-ºi organizeze viaþa, în ce direcþii sã
utilizeze fiecare individ resursele sale economice limitate pentru a obþine
maximum de beneficiu uman. La cealaltã limitã, cum sã utilizeze
colectivitatea (atât la nivel naþional, cât ºi local) resursele economice
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disponibile pentru a maximiza bunãstarea colectivitãþii, în sensul cel mai
general al termenului.
O colectivitate dispune ºi de ample resurse noneconomice de
creºtere a calitãþii vieþii. Prin resursele noneconomice se înþeleg acele
posibilitãþi de a creºte calitatea vieþii care nu includ bunuri economice:
naturã, organizarea timpului liber, relaþiile interpersonale, relaþiile sociale
dintre grupuri, forme de organizare socialã, inclusiv activitatea politicã,
organizarea muncii. Utilizarea acestor resurse angreneazã adesea ºi unele
costuri economice, dar relativ modeste, efectul lor asupra vieþii oamenilor
putând fi însã considerabil. Riscul în momentul de faþã pentru noi este sã
fim excesiv de obsedaþi de dificultãþile economice, ºi sã lãsãm neutilizate
resursele noneconomice ale creºterii bunãstãrii. Creºterea competenþei
individuale ºi colective în utilizarea eficientã uman a tuturor resurselor, atât
a celor economice cât ºi a celor noneconomice, este de naturã, pe de o
parte, a crea o dezvoltare mai echilibratã, iar pe de altã parte, a oferi o
compensare parþialã, dar eficace a restricþiilor economice cu care încã mulþi
ani vom avea sã ne confruntãm.

489
Anexa nr. 1
Diagrama: sistemul de finanþare a cheltuielilor de securitate

Anexa nr. 2
Diagrama sistemului de finanþare a cheltuielilor în U.R.S.S.
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Anexa nr. 3
UNGARIA
Cheltuieli de la buget pentru sãnãtate publicã în anul 1988
TOTAL din care:
- pentru asistenþã medicalã preventivã
- pentru creºe
- pentru condiþii sanitare ºi combaterea epidemiilor

milioane forinþi
37,1
32,9
3,1
1,1

%
100,0
89,0
8,0
3,0

Alcoolici înregistraþi în dispensare
1980
1985
1986
1987
1988

Total persoane înregistrate Numãr total estimat - mii persoane
49.950
224
65.171
435
57.069
448
71.143
489
71.155
509

Asistenþã socialã (1989)
Pensii ºi pensionari
- Valoarea totalã a pensiilor - miliarde forinþi
- Numãr de pensionari la sfârºitul anului - mii
- în % din totalul populaþiei
- Valoarea medie a unei pensii lunare - forinþi

156,5
2477
23,4
5318

Categorii de pensionari
Persoane beneficiare de penale
sau alocaþie - mii
- de vârstã
1.371,0
- de incapacitate
501,8
- alocaþii de la cooperative agricole de
90,2
producþie ºi specializate
- de vãduvie
302,0
- de orfani
93,3

Valoarea lunarã
a pensiei forinþi
5.172
4.987
3,724
3,779
3.055
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Alocaþii de familie
- Suma alocaþiilor de familie
- Familii (beneficiare)
- Copii
- Valoare medie lunarã a alocaþiei pe o familie

- milioane forinþi
- mii
- mii
- forinþi

52.812
1.368
2.346
3.073

Îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani
- evoluþie în intervalul 1960-1989 -

- fãrã îngrijire organizatã social
- în grija persoanelor ce primesc indemnizaþie pentru
îngrijirea copilului
- îngrijiþi de mame aflate în concediu de maternitate
- plasaþi în creºe

- estimãri în % din total 1960
1989
90
10
0
60
3
7

12
12

Protecþia copiilor ºi a tineretului
- Copii plasaþi in instituþii
- Copii plasaþi le pariaþi adoptivi
- Copii înfiaþi in cursul anului
- Copii ce primesc alocaþii de urgenþã
- Copii ce primesc gratificaþie de studii
- Coºii depistaþi im situaþii de risc, din care:
- înregistraþi la Autoritatea publicã tutelarã

20.036
8.707
982
348.617
79.726
158.168
129.997

Asistenþã socialã pentru bãtrâni

- Cãmine
- Cluburi
- Îngrijire prim surori la domiciliu

Numãr de
instituþii
294
3.162
22.334 (surori)

Numãr de persoane
asistate
38.106
35.582
82.146

Alocaþii sociale, în 1988
- Numãr de persoane ce primesc subsidii regulat
- Suma medie lunarã, forinþi pe o persoanã
- Numãr de cazuri cu acordare de alocaþie de urgenþã

47.002
2.109
545.485
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- Suma medie pentru un caz, forinþi
- Numãr de persoane ce primesc hranã ca serviciu social acordat
celor nevoiaºi
- din care: persoane ce plãtesc compensaþii
- Numãr de invalizi ce primase ajutor la combustibil
- Valoarea asistenþei anuale pe un individ, forinþi

1.676
64.192
39.471
29.075
6.937
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Anexa nr. 4
Cheltuieli sociale din Austria
1. Cheltuieli sociale în beci
1.1. Pensii de muncã ºi Incapacitate
1.1.1. Pensionarea la limita de vârstã
1.1.2. Invaliditatea
1.1.3. Accidentul
1.1.4. Victimele de rãzboi
1.1.5. Urmaºii
1.2. Alocaþii din fondurile de securitate socialã
1.2.1. Familia
1.2.1.1. Alocaþia de familie
1.2.1.2. Prima de cãsãtorie
1.2.1.3. Pensia alimentarã
1.2.2. Maternitate ºi îngrijirea copilului
1.2.2.1. Alocaþia de maternitate
1.2.2.2. Alocaþia de concediu de maternitate
1.2.2.3. Alocaþia de naºtere
1.2.3. Boalã
1.2.4. ªomajul
1.2.5. Decesul
1.3. Bursele
1.3.1. Elevii
1.3.2. Studenþii
1.3.3. Cãlãtorii în calitate de elev pe mijloace de transport în comun
1.4. Alte alocaþii (sãraci ºi persoane handicapate)
2. Cheltuieli sociale în formã naturalã
2.1. Educaþia
2.2.. Sãnãtate
2.3. Asistenþa socialã
3. Subsidii (subvenþii) pentru fondul de locuinþe
1. Venituri cu destinaþie expresã
1.1. Contribuþii
1.1.1. Contribuþii ale patronilor
1.1.2. Contribuþii ale angajaþilor
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1.1.3. Contribuþii impuse
1.1.4. Contribuþii ale persoanelor ce lucreazã pe cont propriu
1.2. Impozite
1.2.1. Fondul de egalizare pentru alocaþii familiale
1.2.2. Contul de venituri din impozite pe venit ºi fond de salarii
1.3. Transferuri din partea Guvernului
1.3.1. Plãþi ce la guvernul central la fondurile de asigurãri salarii
1.3.2. Contribuþii le asigurarea sãnãtãþii pentru pensionari
1.3.3. alte transferuri guvernamentale
1.4..Alte contribuþii
2. Alte venituri
2.1. De la gospodãriile populaþiei
2.2. De la guvern
2.2.1. Pentru a compensa costurile de funcþionare
2.2.2. alte surse (pentru alte venituri)
Emilian Popescu
Sursa: Austrian Central Statistical Office Vienna, Central Laboratory of Social and
Economic Measurement Moscow, Research Centre for Statistical and Economic
Analysis Warsaw - Comparative Analysis of Social Expenditure and Its Finance Austria, Poland and USSR, Moscow – Vienna – Warsaw, 1989 (reprint-serie marz
1990).

495
Anexa nr. 5
Sistemul de finanþare a cheltuielilor sociale din Austria
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