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Introducere
1. Aflat într-un moment în care se spera cã va câºtiga pariul cu el
însuºi contribuind la prosperitatea naþiunii prin efectul lui multiplicator, turismul românesc, analizat prin prisma rezultatelor obþinute în ultima perioadã,
se aflã într-o situaþie criticã, revirimentul aºteptat – prin acþiunile de privatizare (concesionãri, închirieri, locaþii de gestiune), infuzia de capital strãin
sau prin liberalizarea preþurilor ºi tarifelor – întârziind surprinzãtor de mult.
Fenomenul de crizã este resimþit atât la nivelul turismului intern, dar
mai ales la cel al turismului internaþional.
2. Totuºi, ceva s-a realizat în þara noastrã, în turism, de la revoluþie
încoace. În primul rând, autocare moderne (Mercedes, Iveco) purtând
însemnele þãrii noastre strãbat ºoselele româneºti sau cele din alte þãri. În al
doilea rând, au apãrut numeroase agenþii turistice particulare, firme
româneºti sau mixte, care invitã, incitant, la excursii în Turcia, Grecia, Italia,
Franþa, Marea Britanie, Spania, dar ºi în Thailanda, SUA sau Egipt; vechilor
structuri ale OJT-urilor le-au luat locul societãþile comerciale, un prim pas
spre privatizare. În al treilea rând, foarte multe firme strãine au vizitat
România ºi au dorit sã încheie contracte de cooperare cu societãþi
comerciale româneºti.

I. De la premise la direcþii de acþiune
3. Ce i-au atras pe aceºti virtuali investitori au fost în primul rând
resursele turistice ale României, fãrã egal ºi unanim apreciate. Elveþienii
recunosc cã principala lor bogãþie naturalã este peisajul, peisajul alpin al
Elveþiei. Dar România are nu numai peisajul Elveþiei, ci ºi Riviera francezã,
situate la mai puþin de 200 km depãrtare – cum remarca guvernatorul
statului Colorado, în urmã cu câþiva ani când ne-a vizitat þara. Dar România
mai are, pe lângã peisajul carpatin ºi coasta Mãrii Negre, o Deltã unicat,
câmpii ºi lunci roditoare, 40% din cursul inferior al Dunãrii, oraºe ºi cetãþi
antice ºi medievale, muzee ºi monumente de o inestimabilã valoare, izvoare
de ape minerale ºi lacuri tãmãduitoare etc. ªi numai 80-85% din acest
potenþial este valorificat pentru turism…
4. Desigur, valorificarea ºtiinþificã a patrimoniului turistic, prin studii
care sã cuprindã întreaga þarã, va contribui, prin implementarea ideilor, la
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relansarea turismului românesc. Modelelor teoretice trebuie sã le urmeze
însã mãsuri practice imediate sau de perspectivã, menite sã dinamizeze
toate structurile ºi angrenajele care sprijinã ºi impulsioneazã revigorarea
turismului în þara noastrã. În acest scop, în continuare vor fi prezentate
câteva direcþii de acþiune, urmate de o încercare de trecere a concepþiei
dezvoltãrii turismului în România prin prisma teoriilor de dezvoltare turisticã,
în general, în Europa ºi în lume.
5. La stabilirea direcþiilor principale de acþiune pentru revigorarea turismului românesc s-a avut în vedere obiectivul general al transformãrii
turismului1, ºi anume: crearea ºi reglementarea cadrului funcþionãrii apte ºi
armonioase a tuturor structurilor, menite sã asigure atât dezvoltarea extensivã (prin antrenarea în circuitul turistic a unor noi resurse, practicarea unor
forme de turism inexistente sau foarte slab reprezentate în trecut, extinderea cooperãrii internaþionale, lansarea ºi promovarea ofertei româneºti pe
alte pieþe turistice etc.), cât ºi intensivã (valorificarea superioarã a întregului
patrimoniu turistic, diversificarea ºi creºterea calitãþii ofertei de produse
turistice, amplificarea formelor de cooperare internaþionalã º.a.).
6. Iatã, în continuare, succint, principalele direcþii de acþiune:
– instituirea unei viziuni globale asupra turismului românesc, atât
intern cât ºi internaþional;
– modernizarea ºi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a turismului;
– generalizarea sistemului de clasificare pe stele a unitãþilor
turistice de cazare ºi alimentaþie publicã, instrument de creºtere
a calitãþii serviciilor ºi de control al activitãþii de turism din
întreaga þarã;
– schimbarea imaginii despre România turisticã în Europa ºi în
lume, în conformitate ºi în consonanþã cu noua ºi reala
deschidere politicã a României spre continent ºi spre Terra;
– instituirea unei politici de preþuri ºi tarife accesibile pentru turiºti
ºi stimulative pentru agenþii comerciali de stat sau privaþi;
– definitivarea Legii turismului ºi promulgarea acesteia, dupã
discutarea ºi aprobarea ei în Parlament;
– încurajarea ºi atragerea, prin prevederile Legii investiþiilor
strãine, de firme ºi investitori strãini pentru acþiuni de cooperare
în domeniul turismului;
– garanþie sigurã a creºterii forþei de penetraþie a turismului
românesc;
1

xxx, “Probleme fundamentale ale restructurãrii turismului românesc”, în Probleme
economice, nr. 6/1990.
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– perfecþionarea personalului de toate gradele ºi la toate
nivelurile, în concordanþã cu principiile Organizaþiei Mondiale a
Turismului, potrivit cãrora pregãtirea ºi perfecþionarea
personalului constituie “prioritatea prioritãþilor” – certitudinea
perspectivei unui turism de calitate, competitiv;
– aplicarea în practicã a rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice în domeniul turismului, sprijinirea materialã, documentarã ºi financiarã a
programelor de cercetare – baza ºtiinþific fundamentatã a
turismului viitorului ºi a viitorului turismului în România.

II. Turismul românesc prin prisma
teoriilor de dezvoltare turisticã
7. În literatura europeanã consacratã teoriilor dezvoltãrii pot fi distinse
câteva etape privind modul de definire a conceptului de dezvoltare.
Dacã imediat dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, când s-a fundamentat concepþia trecerii spre o economie industrializatã, dezvoltarea a fost
interpretatã aproape exclusiv în termenii creºterii economice, în anii ’50 accentul s-a pus pe problema modului de distribuire a venitului naþional, conceptului de dezvoltare atribuindu-se, în felul acesta, ºi o dimensiune socialã.
În perioada urmãtoare, respectiv cea a deceniului ºase, conþinutul
conceptului de dezvoltare se extinde mai mult, încorporând ºi factorul mediu
înconjurãtor, care revine cu acuitate în deceniul opt al secolului nostru.
Pe durata crizei economice din 1973 ºi 1979, conceptualizarea
procesului de dezvoltare redevine unidimensionalã prin accentul pus
aproape în exclusivitate pe creºterea venitului naþional.
8. Deºi s-a recunoscut, dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, cã
turismul are o semnificaþie economicã ºi socialã deosebitã în cadrul unei
economii naþionale, în literatura teoriilor dezvoltãrii acesta a început sã fie
abordat mult mai târziu, fenomen explicabil dacã ne gândim cã în perioada
timpurie a industrializãrii, sectorul terþiar a fost total sau parþial neglijat. Pe
mãsurã ce acest sector a început sã capete amploare ºi turismului i s-a
recunoscut funcþia specialã pe care o poate avea în creºterea economicã a
unei þãri. Aceastã idee, evidenþiatã de K. Krapf în lucrarea sa Les pays en
voie de developpement au tourisme1, a fost predominantã în cursul
deceniului ºase.
1

xxx, “Introduction methodologique”, în Tourist Review, G.B., 1961.
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În deceniul urmãtor, mai mulþi autori1, care au abordat teme privind
teoria dezvoltãrii industriei turistice în þãrile subdezvoltate, au subliniat
efectul multiplicator al turismului în economia acestor þãri. Mai mult decât
atât, J. Bryden a recunoscut explicit, pentru prima datã, cã efectul turismului
în aceste þãri este condiþionat de contextul socioeconomic în care
dezvoltarea are loc. Referindu-se la cazul particular al dezvoltãrii turismului
în zona Caraibe, J. Bryden s-a îndoit asupra impactului pozitiv pe care
turismul ar fi putut sã-l aibã asupra zonei, în contextul existenþei unui numãr
ridicat de proprietari strãini, care îºi repatriau profiturile realizate ºi a unui
important potenþial de forþã de muncã strãinã, care ocupa locuri de muncã
în dauna populaþiei locale.
J.W.M. Van Doorn, în lucrarea sa, The Developing Countries: Are
they Really Affected by Tourism?2, duce mai departe aceastã idee
argumentând cã: “turismul nu poate fi considerat în afara contextului
diferitelor stadii de dezvoltare pe care þara respectivã le-a atins”.
În acest sens, el propune o tipologie a dezvoltãrii turistice, care combinã nivelurile de dezvoltare economicã ºi socialã ale unei þãri, bazate pe conceptele de prosperitate ºi bunãstare, cu fazele de dezvoltare turisticã inspirate din lucrãrile privind impactul social ale lui J. Forster3 ºi D.J. Greenwood.4
Mai departe, J.W.M. Van Doorn sugereazã cã în evaluarea impactului
turismului în þãrile subdezvoltate trebuie luate în considerare teoriile de
dezvoltare care stau la baza programelor economico-sociale din þãrile
respective. În acest sens, autorul atrage atenþia asupra faptului cã: “orice
efect al turismului, fie în creºterea gradului de ocupare a forþei de muncã
sau în scãderea gradului de conºtientizare a identitãþii culturale, fie în
creºterea contribuþiei amenajãrilor balneare în îngrijirea sãnãtãþii, trebuie
valorizat explicit în conformitate cu teoria dezvoltãrii. Multe studii de
dezvoltare turisticã cuprind numai o noþiune implicitã, bazatã pe intuirea
uneia dintre cele douã direcþii din teoria dezvoltãrii: teoria tradiþionalã ºi cea
modernã”.
1

Kasse, M., “La theorie du developpement de l’industrie touristique dans les pays sousdeveloppés”, în Annales Africaines, 1971-1972; Bryden, J., Tourism and Development:
a Case Study of the Commonwealth Caribbean, Cambridge University Press, New
York, 1973.
2
Some Critical Notes on Socio-Cultural Impact Studies, London, 1974.
3
Forster, J., “The Sociological Consequences of Tourism”, în International Journal of
Comparative Sociology, 1964.
4
Greenwood, D.J., Tourism as an Agent of Change: a Spanish Basque Case. Ethnology,
1972.
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Dupã J.W.M. Van Doorn, teoria tradiþionalã a dezvoltãrii promoveazã
ideea creãrii unei societãþi de tip occidental de sine stãtãtoare, ca rezultat al
combinãrii schimbãrilor economice, sociale ºi culturale, schimbãri
condiþionate de caracteristicile interne ale þãrii vizate.
În cadrul teoriilor moderne de dezvoltare, ideea principalã, dupã
J.W.M. Van Doorn, este cea a dependenþei sau cea a relaþiei centruperiferie, potrivit cãreia þãrile dezvoltate progreseazã autonom, în timp ce
þãrile subdezvoltate aleg un model sau altul de dezvoltare, derivat de la
þãrile dezvoltate.
Pe aceastã linie s-au situat autorii1 care au analizat dezvoltarea turismului în þãrile mediteraneene. Fluxurile de turiºti din Europa de Vest spre
aceste þãri au fost considerate ca o manifestare a acestei relaþii centruperiferie, între nordul european dezvoltat ºi sudul mai puþin dezvoltat. Turismul, în acest mod, a constituit un factor extern, derivat, de modernizare –
prin influenþele comportamentului turistic al celor sosiþi din nordul ºi vestul
Europei – asupra localnicilor ºi asupra unor domenii economice de
producere ºi comercializare a bunurilor cu care aceºtia erau obiºnuiþi.
În acest sens, S.G. Britton, în lucrarea sa, The Political Economy of
Tourism in the Third World2, aratã cã dependenþa unei þãri subdezvoltate de
o þarã dezvoltatã poate fi privitã… ca un proces a condiþionãrilor istorice
care altereazã funcþionarea subsistemelor economice ºi sociale într-o þarã
subdezvoltatã. Aceastã condiþionare cauzeazã dezintegrarea economiei
autohtone ºi o reorienteazã pentru a servi exigenþelor pieþei externe”. ªi în
aceastã ordine de idei, S.G. Britton conchide cã: industria turisticã
internaþionalã, datoritã puterii comerciale, pe care o deþin întreprinderile
strãine, impune destinaþiilor periferice un mod de dezvoltare care
consolideazã dependenþa de þãrile dezvoltate”.
9. Privitã în lumina teoriei relaþiei de dependenþã centru-periferie, în
fundamentarea concepþiei de dezvoltare în perspectivã a turismului românesc vor trebuie reevaluate o serie de aspecte economice, socioculturale ºi
ecologice a cãror prezentare sã fie unitarã la nivelul concepþiei, aspecte pe
care vom încerca sã le creionãm în cele ce urmeazã.

1

Schneider, P. and Hanson, E., “Modernization and Development: the Role of Regional
Elites and Noncorporate Groups in the European Mediterranean”, Comparative Studies
in Society and History, 1972; Seers, D., “The New Meaning of Development”, în
International Development Review, 1977.
2
Annals of Tourism Research, 1982.
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III. Cadrul general al concepþiei
dezvoltãrii turismului românesc
10. În procesul actual de instituþionalizare a noilor structuri
organizatorice în turismul românesc, s-a omis reintroducerea în discuþie a
unei concepþii clare de dezvoltare în perspectivã a turismului, aceasta fiind
cu atât mai necesarã cu cât ar putea permite ºi o mai bunã înþelegere a
direcþiei spre care ar trebui sã se îndrepte actualele transformãri.
Reintroducerea conceptului de dezvoltare în teoria ºi practica
reformei în turismul românesc ar avea capacitatea de a ne permite, pe de o
parte, o evaluare corectã a nivelului real de dezvoltare turisticã la care ne
situãm, iar pe de altã parte, stabilirea unor elemente necesare de evaluare
anticipatã a perspectivei de dezvoltare.
În aceastã ordine de idei, în cele ce urmeazã punem în discuþie o
serie de consideraþii metodologice privind dezvoltarea turismului, preluate
din literatura de specialitate, ce ar trebui sã fundamenteze strategia de
perspectivã a turismului românesc.
11. Dacã pânã acum, studiile de dezvoltare a turismului românesc la
nivel local, regional, naþional sau pe forme de turism au cuprins aproape în
exclusivitate numai dimensiunea economicã a consecinþelor dezvoltãrii, ºi
aceasta încã incompletã, este absolut necesar ca pentru viitor sã se aibã în
vedere deopotrivã evaluarea consecinþelor socioculturale asupra populaþiei
locale, precum ºi a celor asupra mediului înconjurãtor.
De altfel, în literatura de specialitate s-a recunoscut încã din anii ’80
cã toate aceste trei aspecte ale impactului dezvoltãrii turismului trebuie luate
în considerare ºi cã, atât aspectele pozitive, cât ºi cele negative atribuite
turismului trebuie sã constituie obiectul evaluãrii consecinþelor dezvoltãrii1.
12. O datã cu introducerea dimensiunii sociale ºi ecologice în studiile
de dezvoltare turisticã ºi-a fãcut loc ideea necesitãþii de a prevedea efectele
dezvoltãrii înainte de începerea punerii în practicã a unui proiect de
amenajare turisticã. În aceastã ordine de idei, persoana sau grupul, care
doreºte sã tulbure echilibrul ecologic, trebuie sã facã dovada cã proiectul
propus nu va prejudicia calitatea mediului ºi cã beneficiul social al acestuia
cântãreºte mai greu decât costurile sociale2.
1

2

Mathieson, A. and Wall, G., Tourisme Economic, Physical and Social Impacts,
Longman, London, 1982.
Phillips, P.H., Imapct reporting: an incremental approach to environmental planning,
The 8th Geography Conference, New Zeeland, Plamerston North, 1972.
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13. Pornind de la experienþa studiilor asupra impactului construirii de
platforme de foraj în Scoþia, A.F. Potter1 prezintã un cadru metodologic
general, care, lãrgit ºi modificat pentru a lua în considerare nu numai
impactul ecologic dar ºi cel economic ºi social, poate constitui ºi un model
orientativ pentru proiectele de dezvoltare turisticã. Iatã, în rezumat,
principalele elemente ale acestuia:
a) Examinarea contextului (mediu, societate, economie):
• mediul fizic;
• societate (caracteristici sociodemografice ºi cultuale);
• economie (mãrime, diversitate, vitalitate, dependenþã).
b) Prognozã a tendinþelor demografice ºi economice; dacã
dezvoltarea turismului nu ar avea loc/nu ar fi avut loc.
c) Examinarea stadiului de dezvoltare a turismului (elemente ºi
procese caracteristice cererii ºi ofertei).
Aici se pune problema organizãrii ºi coordonãrii în timp a dezvoltãrii.
O dezvoltare gradatã în timp va permite o mai bunã ajustare socialã ºi de
mediu, precum ºi o mai bunã organizare a resurselor locale, financiare ºi de
forþã de muncã, pentru a face faþã dezvoltãrii. O dezvoltare rapidã va aduce
aparent beneficii mari ºi rapide care, pe termen mediu ºi lung, se vor reduce
treptat fiindcã cu greu comunitatea localã va putea sã facã faþã unei astfel
de dezvoltãri.
d) Examinarea efectelor economice, sociale ºi ecologice ale dezvoltãrii turismului ºi previziunea acestora dacã dezvoltarea
continuã.
e) Identificarea diferenþelor în termeni cantitativi ºi calitativi între
etapele a 2-a ºi a 4-a.
f) Sugerarea unor mãsuri de ameliorare pentru a reduce unele
efecte negative ale impactului dezvoltãrii turismului (de exemplu, zonarea teritoriului pentru concentrarea în spaþiu a activitãþilor,
controlul accesului turiºtilor în parcuri naturale, dispersarea în timp
a cererii pentru a diminua concentrarea sezonierã).
g) Examinarea alternativelor de dezvoltare turisticã ºi compararea consecinþelor acestora sau chiar a dezvoltãrii turismului cu
cea a altor domenii (agricultura sau industria lemnului).
h) Prezentarea rezultatelor ºi fundamentarea deciziei.
14. Privite retrospectiv, din perspectiva acestui cadru metodologic,
multe dintre studiile anterioare de dezvoltare a turismului românesc, la
1

Potter, A.F., The methodology of impact analysis, Town and Country Planning, 1978.
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diferite niveluri, au evaluat, de regulã, consecinþele impactului dezvoltãrii
numai din unghiul de vedere al unui singur domeniu, fie economic, în cele
mai multe cazuri, fie ecologic sau sociocultural. Apoi, utilizarea unor
informaþii insuficiente sau trunchiate, a unor metodologii inadecvate, precum
ºi lipsa unei documentaþii sistematice din alte þãri cu turism dezvoltat pe
perioada ultimilor 10 ani ºi lipsa unei abordãri interdisciplinare reale a
problematicii au condus la unele nereuºite în demersul analizei ºtiinþifice a
procesului complex al dezvoltãrii turistice. La acestea putem adãuga ºi
faptul cã în abordarea problematicii evaluãrii impactului turismului a existat
tendinþa de concentrare a studiilor numai asupra destinaþiilor turistice.
În 1980, J.M. Thurot1 propune lãrgirea acestei sfere de abordare
incluzând atât factorii interni din localitatea, zona sau regiunea de
destinaþie, cât ºi factorii externi ale cãror origini se aflã fie în zonele sau
regiunile emitente, fie în cele de tranzit (figura 1). Deºi aceastã abordare nu
a fost încã adoptatã, în mod general, în literatura de specialitate asupra
impactului dezvoltãrii turismului, ea constituie totuºi un punct de vedere
care lãrgeºte sfera de înþelegere a complexitãþii acestei problematici.
O serie de factori cauzali existenþi în zonele ºi regiunile emitente,
precum instituþionalizarea organizãrii concediilor ºi vacanþelor, obiceiurile,
tradiþiile, atitudinile, experienþele de cãlãtorie determinã anumite preferinþe
pentru anumite tipuri de vacanþe ºi destinaþii, cu consecinþe asupra
concentrãrii cererii în spaþiu ºi timp în zonele ºi regiunile de destinaþie.
Capacitatea ºi organizarea reþelei de transport, costul ºi comoditatea
acesteia în zonele ºi regiunile de tranzit pot accentua aceste concentrãri
spaþiale ºi temporale ale cererii cu consecinþe asupra presiunii traficului
turistic, care se poate dezvolta la destinaþie, într-o anumitã perioadã de timp
ºi în anumite spaþii, la interferenþa dintre diferite regiuni, la periferiile
oraºelor sau la intrãrile în staþiuni.
Ca rãspuns la aceste presiuni, dacã regiunea de destinaþie ajunge la
punctul de saturaþie, aceasta va limita predilecþia de a cãlãtori din regiunile
emitente, va reduce volumul de alegeri disponibile pe piaþa emitentã
potenþialã sau va micºora calitatea experienþei de cãlãtorie.
Aceste relaþii dintre zonele ºi regiunile emitente, de tranzit, ºi cele de
destinaþie neexploatate încã în studiile asupra evaluãrii impactului turistic au
fost deja identificate ºi explorate în teoria centru-periferie a dezvoltãrii
turismului.
1

Thurot, J.M., “Capacité de change et Production touristique”, Etudes et Memoires, No.
43, 1980, Centre des Hautes Etudes Touristiques, Aix-en-Provence, France.
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Figura 1. Comparaþie a stadiilor de dezvoltare
ale unei þãri cu cele de dezvoltare turisticã
Stadii ale dezvoltãrii turismului
Stadii de
dezvoltare
socioeconomicã
Stadiul I
Stadiul II
Stadiul III
Hw Lp
Lw Hp
Lw Lp

Stadiul I
Stadiul II
Stadiul III
Hw Lp
Lw Hp
Lw Lp
Descoperirea de noi zone turistice
Mijloace ºi resurse locale de dezvoltare. Dezvoltarea la
nivelul deciziilor autoritãþilor locale.
Trecerea dezvoltãrii turismului de la autoritãþile locale la
cele regionale ºi naþionale. Instituþionalizare, standardizare, planificare.
bunãstare înaltã, prosperitate joasã.
bunãstare joasã, prosperitate înaltã.
bunãstare ºi prosperitate joase.

Sursa: Van Doorn, J.W.M., “The Developing Countries: Are they Really Affected by
Tourism?”, Some Critical Notes on Socio-cultural Impact Studies, 1974.

Figura 2. Interrelaþiile între factorii cauzali ºi impact
în regiunile de emisie, tranzit ºi destinaþie
Regiune emitentã

Regiune de tranzit

Factori cauzali
Tip de societate
Natura ºi volumul cererii
Organizarea turismului
Impactul în regiunea
de tranzit

Impact
Limite ale:
• înclinaþiei de cãlãtorie
• alegerii destinaþiilor
• calitãþii experienþei de
cãlãtorie

Factori cauzali
Natura ºi capacitatea
reþelei de transport
Costul cãlãtoriei
Saturare

Regiune de destinaþie
Volumul ºi tipul impactului influenþat
de:
Factori
Factori
externi
interni
• concentrare
• sistem
spaþialã
economic
• concentrare în timp • sistem
(sezonalitate)
social
• mediul
înconjurãtor

Saturare,
pierderea receptivitãþii

Sursa: Thurot, J.M., “Capacité de change et production touristique”, în Etudes et Memoires, No. 43, Centre de Hautes Etudes Touristiques, Aix-en-Provence, 1980.
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IV. Evaluarea impactului dezvoltãrii turismului

4.1. Impactul economic
15. În condiþiile anterioare, ale unei economii centralizate, când
investiþiile pentru dezvoltarea turismului românesc erau alocate, în cea mai
mare parte, din bugetul statului, evaluarea economicã din proiectele de
dezvoltare se raportau, aproape în exclusivitate, la aspectul eficienþei
economice a investiþiilor propuse.
Aºezarea societãþii româneºti pe principiile unei economii de piaþã va
conduce, implicit, spre necesitatea abordãrii impactului economic al
dezvoltãrii turismului dintr-un unghi de vedere nou, care sã surprindã toatã
complexitatea efectelor economice induse de procesul dezvoltãrii, ºi anume
crearea de noi locuri de muncã, efectele inflaþioniste, concurenþa cu alte
sectoare economice, influenþa asupra balanþei de plãþi, veniturile realizate
de stat prin sistemul de impozitare, efectul multiplicator al veniturilor din
turism etc.
16. Dezvoltarea turisticã implicã din punct de vedere economic costuri
ºi beneficii, ale cãror consecinþe vor fi suportate de o serie de categorii atât
din sfera sistemului turistic, cât ºi din afara acestuia.
În primul rând, venitul net realizat din turism va reveni celor direct
implicaþi în procesul de dezvoltare: promotori, investitori, operatori ºi
angajaþii acestora.
În al doilea rând, o parte din veniturile realizate din turism, precum ºi
o serie de efecte indirecte asupra capitalului, preþul pãmântului ºi cel al
forþei de muncã, inflaþia vor putea fi resimþite, prin efectul multiplicator, de
cãtre rezidenþi ºi întreprinderi care nu sunt angajaþi direct în activitatea
turisticã.
În al treilea rând, autoritãþile publice la nivel regional sau naþional
reprezintã agenþi ai dezvoltãrii turismului, dar natura beneficiilor ºi costurilor
acestora va diferi semnificativ de cea a sectorului particular.
În sfârºit, turiºtii sunt cei care vor suporta multe din costurile directe
plin plata serviciilor pe care le solicitã, în timp ce beneficiile acestora sunt
mai degrabã de naturã extramonetarã (tabelul 1).
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Tabelul 1
Un posibil cadru pentru evaluarea impactului economic
al dezvoltãrii turistice
Dezvoltare:
atracþii

Cheltuieli turistice în:

transport

hoteluri

cazare
moteluri

taxe, impozite, infrastructurã,
comisioane
caravane

case de vacanþã

campinguri
cat. I

cat. II
Dau naºtere la:

•
•
•
•
•

Beneficii
câºtiguri din exterior
ocupare a forþei de muncã
dezvoltare regionalã
efect multiplicator
taxe pe venit
raportate la:

întreprinzãtori întreprinderi ºi
operatori
rezidenþi neoangajaþi
rientaþi turistic
lrni
lrni

•
•
•
•
•
•

Costuri
investiþii
bunuri importate
profituri, salarii
promovare
competiþie intersectorialã
inflaþie
suportate de:

autoritãþi publice

lrni

turiºti

lrni

l = local, r = regional, n = naþional, i = internaþional.
Sursa: Pearce, Douglas, Tourist Development, Longman Scientific Technical, UK
Limited, 1989.

A. Crearea de noi locuri de muncã
17. Unul dintre aspectele majore al impactului economic al dezvoltãrii
turismului îl reprezintã crearea de noi locuri de muncã. Ca industrie a
serviciilor, se considerã cã turismul este un domeniu de utilizare intensivã a
forþei de muncã dintr-o zonã sau regiune supusã dezvoltãrii turistice.
Totodatã, turismul oferã posibilitatea de a crea noi locuri de muncã
acolo unde existã puþine alternative de dezvoltare economicã ºi chiar sã le
menþinã în situaþii conjuncturale nefavorabile deoarece turismul este mai
puþin susceptibil de a suferi un faliment total.
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18. La o privire mai atentã, însã, problema comportã o analizã detaliatã, întrucât se ridicã o serie de aspecte legate de piaþa zonalã sau regionalã a forþei de muncã, a volumului, calitãþii, sezonalitãþii ºi costului acesteia.
De aceea, un proiect de dezvoltare al unui obiectiv turistic sau al unei
staþiuni în turismul românesc va trebui sã evalueze cu realism toate aceste
aspecte, dintre care ne vom referi, în cele ce urmeazã, la câteva.
În primul rând, trebuie avut în vedere faptul cã dezvoltarea turismului
creeazã locuri de muncã, ale cãror costuri sunt mai scãzute decât în alte
sectoare economice. Un studiu realizat, în 1982, de cãtre British Authority,
conchide cã, în termeni generali, capitalul necesar per lucrãtor în turism se
situeazã la jumãtate din media naþionalã. În 1980, capitalul utilizat per
lucrãtor era în medie de 9 mii lire sterline în hotelãrie ºi alimentaþie publicã
faþã de media de 19 mii lire sterline pe economie.
Variaþii semnificative între costurile forþei de muncã din turism faþã de
alte sectoare economice pot desigur apãrea de la o þarã la alta, ceea ce
reflectã diferenþe în structura economicã. Dacã în þãrile dezvoltate, salariul
mediu al angajaþilor din turism se situeazã la un nivel mai scãzut decât în
alte sectoare, în cele în curs de dezvoltare situaþia acestui raport poate fi
inversã, în unele cazuri.
Astfel de variaþii pot apãrea chiar în cadrul industriei turistice, între
diferite sectoare de activitate sau chiar în cadrul aceluiaºi sector, în funcþie
de gradul de confort.
În al doilea rând, trebuie avutã în vedere sezonalitatea forþei de
muncã în turism, efect ce poate fi influenþat de existenþa sau nonexistenþa
altor domenii ce utilizeazã forþã de muncã sezonierã ºi în ce mãsurã
acestea sunt complementare activitãþii turistice. Utilizarea forþei de muncã
feminine în staþiuni sau zone rurale poate fi compatibilã cu alte
responsabilitãþi domestice.
B. Dezvoltarea regionalã
19. Ca efect economic al dezvoltãrii, se considerã cã turismul are
capacitatea de a contribui la generarea dezvoltãrii interne a unei regiuni, la
reducerea dezechilibrelor regionale, la redistribuirea geograficã a bunãstãrii
din zonele metropolitane înspre cele mai sãrace, periferice.
În mod paradoxal, lipsa dezvoltãrii economice ºi sociale din unele
regiuni, caracterul nealterat al peisajului ºi cultura localã specificã pot
constitui resurse de atragere ale unei circulaþii turistice specifice, resurse
care nu pot fi exploatate în alte scopuri.
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20. Problema dezvoltãrii turismului la nivel regional, ca element al
creºterii economice, trebuie apreciatã totuºi cu prudenþã deoarece, chiar
dacã aceastã dezvoltare permite sã se realizeze o îmbunãtãþire în situaþia
demograficã a regiunii sau o creºtere a venitului unei anumite categorii
sociale, ea nu conduce la un amplu proces de dezvoltare economicã,
socialã ºi culturalã.
21. În dezvoltarea turisticã a unei regiuni va trebui sã se aibã în
vedere ºi nivelul de dezvoltare al infrastructurii existente, al gradului de
asigurare a finanþãrii dezvoltãrii pe plan regional, al asigurãrii cu forþã de
muncã ºi resurse tehnice.
22. În condiþiile dependenþei dezvoltãrii turistice de factori
extraregionali, cu precãdere pentru a satisface necesitãþile unei cereri
turistice din þãri dezvoltate, consecinþele benefice ale impactului dezvoltãrii
turistice asupra regiunii vor fi diminuate prin scurgerea unei pãrþi importante
a beneficiilor în afara regiunii respective.
Pentru contracararea acestor efecte negative se susþine, în literatura
de specialitate1, realizarea unei forme de dezvoltare turisticã integrate care
sã încorporeze factorii regionali într-un grad mai ridicat ºi care sã aibã ca
scop satisfacerea necesitãþilor turistice ale rezidenþilor mai degrabã decât
cele ale cererii turistice externe.
C. Competiþia intersectorialã
23. În condiþiile lipsei de forþã de muncã sau a surselor de finanþare,
dezvoltarea turismului poate intra în competiþie cu alte sectoare economice,
în special în condiþiile existenþei unei multitudini de resurse ºi a unor
alternative de dezvoltare.
24. Aceastã problemã a competiþiei intersectoriale în cadrul dezvoltãrii
zonale sau regionale este semnificativ ilustratã de relaþia dintre turism ºi
agriculturã.
În aceastã problemã trebuie subliniatã importanþa specificului local,
astfel cã se cere o oarecare prudenþã în generalizarea aspectelor acestui
conflict potenþial în concepþia dezvoltãrii turistice zonale sau regionale.
În cadrul acestei competiþii, dezvoltarea turismului poate contribui la
deplasarea interesului forþei de muncã înspre sectorul turistic prin
diferenþele ce le creeazã între preþul forþei de muncã din turism faþã de cel
din agriculturã.
1

Dorfmann, M., “Regions de montagne: de la dependance à l’autodeveloppement”, în
Revue de Geographie Alpine, 71/1983.
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Totodatã, dezvoltarea turismului poate concura agricultura prin
creºterea preþului pãmântului ºi prin crearea situaþiei ca oamenilor de
afaceri din turism sã li se acorde preferenþial credite bancare în raport cu
agricultorii.
În literatura de specialitate din anii ’70, cu privire la dezvoltarea
turismului în zona mediteraneanã sau în cea consacratã turismului din
insulele britanice1, s-au evidenþiat tocmai aceste aspecte ca principale
consecinþe ale dezvoltãrii turismului asupra agriculturii.
Cu privire la problema acestei competiþii posibile dintre dezvoltarea
turismului ºi agriculturã, Hermans D. noteazã în lucrarea sa2 cã: “influenþa
dezvoltãrii turismului asupra agriculturii este perceputã ca problematicã, în
cel mai bun caz, ºi dezastruoasã, în cel mai rãu caz.
D. Inflaþia
25. În literatura de specialitate este acreditatã ideea cã dezvoltarea
turismului, cu precãdere în perioadele inflaþioniste, poate avea efecte
asupra acestui fenomen economic în sensul creºterii acestuia, în cazul cel
mai frecvent. Se considerã cã existã încã o serie de dificultãþi, de ordin
metodologic, în separarea efectelor inflaþioniste induse de turism ºi cã
aceste efecte n-au fost încã bine susþinute cu date.
26. În aceastã direcþie, a identificãrii acestor efecte, putem menþiona
câteva aspecte inflaþioniste ale impactului dezvoltãrii turismului care pot
apãrea în urmãtoarele împrejurãri:
• în stadiul iniþial al dezvoltãrii turistice când oferta de bunuri ºi
servicii nu poate rãspunde suficient de rapid necesitãþilor
crescânde ale cererii;
• în condiþiile unor fluctuaþii sezoniere ale preþurilor alimentelor,
acestea pot fi exacerbate în zonele supuse dezvoltãrii turistice
printr-o presiune mai mare a cererii;
• în condiþiile existenþei unei disparitãþi semnificative între puterea de
cumpãrare a turiºtilor ºi cea a populaþiei gazdã, cresc preþurile
închirierii de case de vacanþã sau apartamente pentru turiºti,
investitori externi sau angajaþi externi.
1

2

Long, F., “Tourism: a development cornerstone that crumbled a case history from
Caribbean”, CERES, 11/1973; Latimer, H., “Developing-island economies-tourism
versus agriculture”, în Tourism Management, 6/1985.
Hermans, D., “The encounter of agriculture and tourism: a Catalan case”, în Annals of
Tourism Research, 8/1981.
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27. Atitudinea rezidenþilor unor zone sau regiuni faþã de expansiunea
turismului este uneori ostilã, datoritã temerii creºterii iniþiale a costului vieþii,
în special prin creºterea preþului pãmântului ºi a închirierii, preþuri care
ulterior urmeazã a fi reglementate de raportul dintre cerere ºi ofertã1.
O comparaþie a preþurilor pãmântului, din unele municipalitãþi din
cantonul Graubunden din Elveþia2, aratã cã în acele oraºe, în care s-a
realizat o proporþie considerabilã de reºedinþe secundare, aceste preþuri au
crescut cu 43% în perioada 1967-1973, faþã de numai 8% în acele oraºe, în
care nu s-au construit astfel de reºedinþe.
E. Efectul multiplicator
28. Determinarea efectului multiplicator al veniturilor din turism
reprezintã, din punct de vedere metodologic, o sintezã a evaluãrii impactului
economic al dezvoltãrii turismului ce poate fi realizatã atât la nivel naþional,
cât ºi la nivel regional sau zonal.
29. Iniþial, efectul multiplicator al turismului a fost evidenþiat în zona
Pacificului, de cãtre H.G. Clement, în 19613, ºi Caraibe, de cãtre H. Zinder
în 19694, ceea ce a contribuit la consolidarea viziunii optimiste a rolului
turismului în dezvoltarea economicã. Ulterior, în literatura de specialitate
consacratã acestei probleme, s-a acreditat ideea cã au fost folosite
metodologii diferite în evaluarea acestui efect ºi cã diferitele contexte
economice conduc la rezultate diferite, ceea ce nu asigurã o bazã comunã
de comparaþie.
Mai recent, se considerã cã, în comparaþie cu alte sectoare economice, coeficienþii multiplicatori au turismului “nu sunt în mod consistent
superiori ºi nu garanteazã statutul special acordat acestora”5.
Într-un studiu consacrat acestei probleme la nivel naþional în Australia, M.J. Cooper ºi J.J. Pigram conchid cã: “turismul are legãturi destul de
slabe cu alte sectoare ale economiei ºi de aceea poate avea un impact
1

2

3

4

5

Pearce, D.G. and Cant, R.G., The development and impact of tourism in Queenstown,
University of Canterbury, New Zeeland, 1981.
Federal Department of Forestry, A case study of the growth of ski tourism and
environmental stress in Switzerland, OECD, Paris, 1981.
Clement, H.G., The future of tourism in the Pacific and Far East, Checchi and Coy,
Washington D.C., 1961.
Zinder, H., The future of tourism in the Eastern Caribbean, Zinder and Associates,
Washington D.C., 1969.
Hughes, C.G., “The employment and economic effects of tourism reappraised”, în
Tourism Management, 3/1982.
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scãzut ca industrie promotoare a creºterii economice. El are o structurã
caracteristicã pentru intensificarea utilizãrii forþei de muncã ºi creºterea
venitului lucrãtorilor, dar are un efect multiplicator relativ slab asupra
producþiei ºi venitului naþional comparativ cu alte sectoare ale economiei”.
30. Fãrã a intra în amãnunt asupra aspectelor metodologice ale
cuantificãrii efectului multiplicator al turismului ne vom opri asupra unor
rezultate recente din literatura consacratã acestei probleme, pentru a
evidenþia unele aspecte ce trebuie avute în vedere în cazul unei cercetãri
viitoare asupra efectului multiplicator al dezvoltãrii turismului într-o zonã,
regiune din þara noastrã sau chiar la nivel naþional.
În 1982, B.H. Archer1 a compilat coeficienþii multiplicatori dintr-o serie
de þãri din studiile elaborate în cursul anilor ’60 ºi ’70, ale cãror valori au
depins de mãrimea ºi natura economiilor din þãrile respective ºi de legãturile
între sectoarele economice (tabelul 2).
Tabelul 2
Coeficienþii multiplicatori ai veniturilor din turism în unele zone
Coeficienþii multiplicatori
a) Insule mici
Dominica
Bermude
Hong Kong
Hawaii
Bahamas
Fiji
Caymar Islands
British Virgin Islands
b) Comitate ºi state (SUA)
Hawaii
Missouri
Walworth Country, Wisconsin
Grand Country, Colorado
c) Comitate ºi regiuni (Marea Britanie)
Gwynedd, North Wales
1

1,20
1,03
1,02
0,90-1,30
0,78
0,69
0,65
0,58
0,90-1,30
0,88
0,77
0,60
0,37

Archer, B.H., “The value of multipliers and their policy implications”, în Tourism
Management, 3/1982.
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Cumbria
South West, England
Greater Teyside
d) Oraºe ºi sate (Marea Britanie)
Carlisle
Great Yarmouth
Kendal
Appleby

Coeficienþii multiplicatori
0,35-0,44
0,33-0,47
0,32
0,40
0,33
0,28
0,25

Sursa: Archer, B.H., “The value of multipliers and their policy implications”, în Tourism
Management, 3/1982.

În condiþiile unor legãturi dezvoltate între sectoarele economiei (Dominica ºi Hong Kong), sau a unei valori adãugate ridicate asupra bunurilor ºi
serviciilor asigurate turiºtilor (Bermude sau Bahamas), efectul multiplicator
al turismului este mai mare. Invers, în condiþiile unor slabe legãturi economice intersectoriale sau a unor mari scurgeri de venit în exterior (Caymar sau
British Virgin Islands), efectul multiplicator al turismului este scãzut.
Diferenþele dintre formele de turism practicate ºi chiar dintre categoriile de turiºti determinã diferenþieri ale valorilor coeficienþilor multiplicatori.
Studiile britanice1 relevã faptul cã serviciile de tipul pensiune parþialã (bed
and breakfast) realizeazã un coeficient multiplicator al veniturilor mai mare
întrucât un volum mai ridicat al unitãþilor monetare cheltuite de turiºti rãmân
pe plan local decât volumul realizat din alte tipuri de servicii.
Valori diferite ale coeficienþilor multiplicatori se realizeazã ºi în funcþie
de tipul unitãþii de cazare. În Cook Islands, S. Milne2 a evidenþiat cã
motelurile, faþã de hoteluri, genereazã mai mult venit per un dolar cheltuit de
turiºti (48 cenþi faþã de 39 cenþi media pe hotel) ºi mai multe locuri de
muncã (0,94 la 10.000 $ încasaþi faþã de 0,74 media pe hotel).
Valoarea coeficienþilor multiplicatori ai veniturilor din turism variazã ºi
în funcþie de categoria turiºtilor ºi, într-o mãsurã mai micã, chiar ºi în funcþie
de naþionalitatea acestora. În Okanagan, din Columbia Britanicã, cheltuielile
turistice ale oamenilor de afaceri produc mai mult venit decât cele ale altor
1

2

Archer, B.H., “The value of multipliers and their policy implications”, în Tourism
Management, 3/1982; Hughes, C.G., “The employment and economic effects of
tourism reappraised”, în Tourism Management, 3/1982.
Milne, S., The economic impact of tourism in the Cook Islands, Department of
Geography, University of Aucckland, 1987.
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categorii de turiºti rezidenþi sau nonrezidenþi, în timp ce aceºtia din urmã
realizeazã un mai mare coeficient multiplicator al utilizãrii forþei de muncã1.

4.2. Impactul sociocultural
31. Promovarea unei politici de restricþionare a relaþiilor dintre turiºtii
strãini ºi populaþia localã a condus la eludarea, cu bunã ºtiinþã, a studierii
consecinþelor de ordin social ºi cultural asupra comunitãþilor locale din
diferite staþiuni sau zone turistice ale þãrii noastre.
De aceea, în proiectarea dezvoltãrii viitoare a turismului românesc va
trebui sã se aibã în vedere ºi evaluarea implicaþiilor socioculturale ale
influenþelor reciproce dintre populaþia gazdã ºi populaþia oaspete.
32. De altfel, în literatura de specialitate aceastã dihotomie fundamentalã “oaspete ºi gazdã” este general acceptatã ºi constituie punctul de
pornire în cercetarea influenþelor reciproce. Jafar Jafari2 propune, alãturi de
cultura importatã a populaþiei oaspete ºi cea a populaþiei gazdã, o categorie
specificã ºi anume “cultura turisticã” care se referã la stilul de viaþã practicat
de turiºti cu ocazia cãlãtoriei.
33. Tipologii ale turiºtilor au fost realizate în funcþie de diferite criterii,
dar pentru studiile de evaluare a impactului sociocultural al acestora asupra
populaþiei din comunitãþile gazdã pare a fi relevantã cea realizatã de cãtre
V.L. Smith (tabelul 3).
Tabelul 3
Frecvenþa tipurilor de turiºti ºi gradul de adaptare
la normele comunitãþii locale
Tipul turistului
Explorator
Elitã
Obiºnuit
Neobiºnuit
Turist incipient de masã
Turist de masã
Turist charter

Frecvenþa turiºtilor
Foarte limitat
Rar întâlnit
Necomun dar întâlnit
Ocazional
Flux stabil
Flux continuu
Sosiri masive

Adaptare la normele locale
Le acceptã integral
Se adapteazã integral
Se adapteazã bine
Se adapteazã într-o oarecare mãsurã
Cautã confortul occidental
Aºteaptã sã gãseascã confortul occidental
Cere confortul occidental

Sursa: Smith, V.L., Hosts and Guests: the anthropology of tourism, Pennsylvania Press,
Philadelphia, 1977.
1

2

Var, T. and Quayson, J., “The multiplier impact of tourism in the Okanagan”, în Annals
of Tourism Research, 12/1985.
Jafari, Jafar, “Understanding the structure of tourism – an avant propos to studying its
costs and benefits”, Interrelations between benefits and costs of tourist resources,
Berne, 1982.
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34. În evaluarea impactului sociocultural al dezvoltãrii turismului
asupra populaþiei gazdã va trebui sã se ia în considerare ºi o serie de
premise datorate caracteristicilor specifice turismului.
În primul rând, posibilitãþile de dezvoltare a relaþiilor dintre populaþia
oaspete ºi populaþia gazdã sunt restrânse datoritã naturii tranzitorii a
acestor relaþii.
În al doilea rând, anumite diferenþe socioculturale ale celor douã
categorii de populaþii nu pot fi sesizabile datoritã determinãrilor diferite ale
comportamentului. În timp ce comportamentul turistului este mai puþin
restrictiv, cel al rezidentului este comportamentul cotidian ce implicã
rãspunderi ºi obligaþii.
În al treilea rând, natura sezonierã a activitãþii în turism tinde sã
afecteze negativ populaþia gazdã sub aspectul ei de forþã de muncã, ceea
ce ar putea conduce la crearea unor tensiuni între diferite grupuri.
35. Direcþiile de manifestare a impactului sociocultural al dezvoltãrii
turismului asupra populaþiei gazdã sunt multiple, de la modificãri asupra
structurii acesteia pânã la modificãri asupra valorilor ºi stilurilor de viaþã.
Din experienþa turismului spaniol, M. Figuerola ne propune
urmãtoarea sintezã (tabelul 4).
Tabelul 4
Domenii ale manifestãrii impactului sociocultural
al dezvoltãrii turismului
a) Modificãri în structura populaþiei:
• mãrimea populaþiei;
• structura pe vârstã ºi sex;
• mãrimea familiei;
• structura populaþiei urbane ºi rurale.
b) Modificãri în forma ºi tipul ocupanþilor:
• limbajul ºi nivelul de calificare;
• distribuþia ocupaþionalã pe sectoare;
• cererea pentru forþa de muncã femininã;
• sezonalitatea utilizãrii forþei de muncã.
c) Modificãri ale valorilor:
• politice;
• sociale;
• religioase;
• morale.
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d) Modificãri ale modului tradiþional de viaþã:
• în artã, muzicã ºi folclor;
• în obiceiuri ºi tradiþii;
• în viaþa cotidianã.
e) Modificãri ale modelelor de consum:
• modificãri calitative;
• modificãri cantitative.
Sursa: Figuerola, M., “Turismo de masa y sociologia: el caso espanol”, în Travel
Research, 1976.

36. Dezvoltarea turisticã prin crearea de noi locuri de muncã,
încetinirea procesului de emigrare ºi chiar atragerea de noi lucrãtori poate
afecta mãrimea populaþiei rezidente dintr-o localitate, zonã sau regiune
datã. Aceste procese tind sã fie selective sub aspectul vârstei ºi sexului,
schimbându-se nu numai mãrimea populaþiei, dar ºi structura acesteia.
Crearea de noi locuri de muncã prin dezvoltarea turismului poate
determina migraþia forþei de muncã din alte sectoare economice, cu
consecinþe în timp asupra structurii sociale a populaþiei rezidente.
Într-un studiu asupra impactului dezvoltãrii turismului în zona
Courchevel din Franþa, P. Preau a evidenþiat schimbãrile ocupaþionale ce au
avut loc în decursul a douã generaþii. De la 85% angajatã în agriculturã în
1948, populaþia a scãzut la 6% în 1973, an în care 9 locuri de muncã din 10
erau în turism. Aceastã nouã structurã ocupaþionalã a condus la schimbãri
în atitudinea ºi mentalitatea populaþiei, cu consecinþe ce pot fi anticipate în
cadrul celei de-a treia generaþii.
37. Sezonalitatea ºi mobilitatea ocupaþionalã a forþei de muncã într-o
localitate sau zonã dezvoltatã turistic pot avea însã repercusiuni negative
asupra stabilitãþii sociale, a dezvoltãrii relaþiilor umane de duratã ºi a
spiritului comunitar.
38. Dar dezvoltarea turismului într-o localitate, zonã sau regiune
poate duce la îngrãdirea mobilitãþii ocupaþionale. Dacã cererea pentru
personal calificat depãºeºte posibilitãþile locale de asigurare sau dacã
controlul se aflã în mâna investitorilor externi, cele mai bune locuri de
muncã fiind ocupate cu personal nerezident, localnicilor fiindu-le atribuite
sarcini auxiliare, atunci aceastã politicã poate duce la crearea unei atitudini
ostile a populaþiei locale faþã de dezvoltarea turismului.
39. Impactul culturii importate prin populaþia oaspete asupra
populaþiei gazdã, în urma dezvoltãrii turismului, se manifestã ºi prin
modificarea modelelor de consum în rândul acesteia din urmã.
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Imitând pe turiºti, rezidenþii adoptã noi stiluri de a se îmbrãca,
consumã noi bãuturi ºi alimente sau aspirã sã obþinã noi bunuri materiale.
Inabilitatea rezidenþilor de a imita pe turiºti poate crea tensiuni sociale prin
apariþia sentimentelor de invidie ºi frustrare ºi, în consecinþã, respingerea
turiºtilor sau a compatrioþilor care au avut un mai mare succes.
40. În ceea ce priveºte impactul dezvoltãrii turismului asupra valorilor
general umane se confruntã cel puþin douã curente de gândire: pentru unii
observatori, dezvoltarea turismului este consideratã ca având o influenþã de
corupere a populaþiei rezidente prin ieftinãtatea valorilor artistice promovate,
prin comercializarea tradiþiilor ºi obiceiurilor locale sau prin creºterea
prostituþiei1; pentru alþii, prin contactul dintre populaþia oaspete ºi populaþia
rezidentã, valorile acestora se pot modifica în sensul democratizãrii ºi
modernizãrii atitudinilor, al renaºterii interesului pentru cultura proprie sau a
altor societãþi, al interesului pentru cunoaºterea ºi înþelegerea unor
probleme globale ale omenirii.

4.3. Impactul ecologic
41. Problema efectului creºterii activitãþii de turism asupra mediului înconjurãtor, deºi semnalatã în numeroase studii anterioare de dezvoltare turisticã pe teritoriul þãrii noastre, nu a penetrat încã cu suficientã acuitate în
gândirea factorilor de decizie a dezvoltãrii ºi amenajãrii turistice a teritoriului.
De aceea, responsabilitatea faþã de mediul înconjurãtor, care a devenit deja o
coordonatã actualã a oricãrui proiect de dezvoltare turisticã, trebuie sã devinã
un element de bazã în concepþia de dezvoltare în viitor a turismului românesc.
42. Evaluarea impactului ecologic al dezvoltãrii turismului este
importantã prin faptul cã turiºtii tind sã fie atraºi tocmai de acele medii, atât
de complexe ºi fragile din punct de vedere ecologic, precum sunt zonele de
litoral, insulele mici, zonele alpine sau centrele istorice ºi culturale.
43. Impactul turismului asupra mediului înconjurãtor se poate
manifesta printr-o serie de aspecte care, adesea, pot fi negative, precum
poluarea unor orizonturi acvatice, scãderea umiditãþii pãmântului, scãderea
suprafeþelor agricole, a zonelor forestiere, schimbãri în configuraþia coastei
marine, pierderea sedimentelor în unele zone, necesitatea dragãrii în altele,
reducerea zonelor verzi prin acoperirea cu nisip, inundarea coastei,
diminuarea plajelor prin schimbarea direcþiei unor curenþi marini, consecinþe
asupra habitatului etc.
1

Smith, V.L., “Recent search on tourism and culture change”, în Annals of Tourism
Research, 4/1977.
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44. Relaþia dintre turism ºi mediul înconjurãtor este astfel o relaþie
directã, cu consecinþe imediate asupra volumului activitãþii turistice. Dacã
deversãrile industriale, de exemplu cele ale industriei chimice, au efecte
reduse asupra acesteia, închiderea unor plaje sau schimbãri serioase ale
calitãþii apei unor lacuri duc imediat la scãderea traficului turistic afectând
investiþia realizatã.
Pe de altã parte, o rapidã expansiune a turismului, în care construirea
de unitãþi de cazare ar depãºi capacitatea infrastructurii de preluare a
deversãrilor ºi reziduurilor, ar avea consecinþe nefaste asupra mediului
înconjurãtor. Din punct de vedere economic cât ºi ecologic, dotarea cu
infrastructurã adecvatã se va dovedi, pe termen lung, mai puþin costisitoare
decât corectarea daunelor ecologice ºi eventuala mãrire ulterioarã a
capacitãþii infrastructurii.
45. Stabilirea cauzelor care determinã schimbãri în calitatea mediului
înconjurãtor, precum ºi mãsurarea efectelor acestora reprezintã operaþiuni
dificile care reclamã prudenþã ºi perseverenþã.
În acest sens, se citeazã cazul lacului turistic Llangorse din Wales,
Marea Britanie1, unde pierderea calitãþii apei a fost atribuitã vitezei
ambarcaþiunilor dar, la o privire mai atentã, s-a constatat cã acest fapt s-a
datorat unei canalizãri neadecvate de la un camping din apropierea lacului.
46. În literatura de specialitate consacratã studierii efectelor dezvoltãrii turismului asupra mediului înconjurãtor, cele mai documentate aspecte
sunt cele referitoare la consecinþele diferitelor activitãþi de agrement studiate
cu precãdere asupra zonelor de picnic, parcurilor naturale sau zonelor
virgine.
Multe din aceste studii semnaleazã efectele de eroziune ale solului ºi
vegetaþiei ca urmare a unor activitãþi precum schiatul2, mersul cu maºina în
afara carosabilului sau drumeþia3, acestea din urmã cu consecinþe asupra
ecosistemului de coastã, dunelor, pãdurilor ºi pajiºtilor.
47. Alte studii sunt consacrate efectelor dezvoltãrii turismului asupra
coastelor marine. Între 1956 ºi 1981, pe coasta spaniolã Costa Brava,
centrele urbane s-au extins în aºa mod încât au acoperit un sfert din
1

2

3

Edington, J. and Edington, M.A., Ecology and Environmental Planning, Chapman Hall,
London, 1977.
Candela, R.M., “Piste de schi et erosion anthropique dans les Alpes du Sud”, în
Mediterranée, 3-4/1982.
Kay, J., “Evaluating environmental impacts of off-road vehicles”, în Journal of
Geography, 80/1981.
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suprafaþa totalã a comunelor, cu consecinþe în transformarea pãdurilor ºi
zonelor horticole.
În Barbados au avut loc pierderi de suprafeþe de plajã ca urmare a
distrugerii recifului de corali cauzatã de navigaþia de agrement ºi crearea de
canale de acces1.
48. În zonele alpine, amenajarea de telecabine ºi teleschiuri poate
contribui la acþiunea de eroziune a solului alãturi de alþi factori, precum
înclinaþia pantei, gradul de umiditate a solului, frecvenþa torentelor sau
despãduririle2.
49. Un alt aspect evidenþiat este cel al poluãrii aerului în staþiuni ca
urmare a creºterii traficului de automobile. În staþiunile Aspen ºi Vail din
Colorado (SUA), autorii unui studiu3 au demonstrat cã emisiile de gaze de la
automobile au fost mai mari, comparativ cu alte staþiuni mai joase, datoritã
altitudinii ºi vitezei reduse a curenþilor de aer.
50. În problema depunerilor de reziduuri în staþiuni, cea mai rãspânditã este cea a poluãrii orizonturilor acvifere. Practic, deversãrile apelor
uzate în lacuri sau râuri conduce la procesul de entroficare a acestora prin
creºterea în fosfaþi deversaþi, cu repercusiuni asupra florei ºi faunei.
Colapsul lacului Millstätter din Austria în perioada timpurie a anilor ’70 s-a
datorat unei creºteri de 10 ori a traficului turistic faþã de decadele anterioare.
51. Dezvoltarea turismului nu conduce în mod necesar numai la
efecte negative asupra mediului înconjurãtor. În general, turismul poate
constitui un mijloc de conservare a frumuseþii cadrului natural sau a
centrelor de interes istoric, asigurând justificãri economice ºi sociale pentru
consolidarea ideilor de protecþie a mediului natural ºi centrelor istorice, care,
în trecut, s-au dovedit a fi insuficiente prin ele însele.
Turismul poate asigura o justificare economicã pentru restaurãri
urbane sau proiecte de renovare, sau pentru construirea de drumuri ºi
mijloace de transport pe cablu, care sã asigure accesul la locuri de
belvedere sau sã deschidã noi domenii schiabile. Prin aceasta se asigurã ºi
1

2

3

Archer, E., “Emerging environmental problems in a tourist zone: the case of Barbados”,
în Caribbean Geography, 2/1985.
Mosimann, T., “Geo-ecological impacts of ski piste construction in the Swiss Alpes”, în
Applied Geography, 5/1985.
Kirkpatrick, L.W. and Reeser, W.K., “The air pollution carring capacities of selected
Colorado Mountain valley schi communities”, în J. Air Pollution Control Association,
26/1976.
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un control asupra volumului traficului turistic, evitându-se o supraîncãrcare a
suprafeþelor de teren.
52. Pe baza a numeroase cazuri studiate, cu privire la impactul
ecologic al dezvoltãrii turismului, în cuprinsul unui program realizat de
OCDE s-a elaborat un cadru cuprinzãtor care sã asigure comparabilitate
între aceste cazuri diferite (tabelul 5). În acest cadru, care ar putea constitui
o orientare pentru viitoarele studii de dezvoltare ale turismului românesc,
sunt identificate o serie de activitãþi turistice care genereazã presiune
ecologicã, rãspunsurile adiacente ale mediului, precum ºi reacþiile omului la
acestea, atât cele individuale, cât ºi cele colective.
Analiza a 17 studii de caz ºi a 11 rapoarte naþionale, reunite în acest
program al OCDE, a indicat o serie de deteriorãri ale mediului înconjurãtor
care au avut loc în urmãtoarele împrejurãri:
• o creºtere rapidã ºi necontrolatã a industriei turistice, cu precãdere
acolo unde aceasta este caracterizatã prin importante vârfuri
sezoniere;
• existenþa unui control ecologic scãzut în unele zone sau a unor
posibilitãþi tehnice ºi financiare reduse, incapabile sã asigure o
infrastructurã adecvatã.
Descreºterile traficului turistic datorate scãderii calitãþii mediului sunt
dificil de mãsurat, dar, par a fi comune zonelor care dispun de o singurã
atracþie dominantã a mediului ºi a cãrei calitate a fost afectatã. De exemplu,
o arie din zona unui lac, care suferã de entroficare, suportã o ratã de
descreºtere a numãrului de turiºti de douã ori mai mare decât împrejurimile.
53. Pentru contracararea efectelor negative ale dezvoltãrii turismului
asupra mediului înconjurãtor, atât programele OCDE, cât ºi cele al OMT1
fac o serie de recomandãri pe linia zonãrii perimetrelor construibile,
controlului construcþiilor, asigurãrii infrastructurii ºi a organizãrii traficului
turistic. Raportul OMT susþine ideea construirii de hoteluri mici în asociaþie
sau de a închiria proprietãþi mai degrabã decât de a favoriza expansiunea
reºedinþelor secundare pentru a evita, în felul acesta, fãrâmiþarea
pãmântului ºi privatizarea spaþiului rural.

1

OMT, Study of tourism’s contribution to protecting environment, 1983.
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Tabelul 5
Un cadru general pentru studiul impactului turismului
asupra mediului înconjurãtor
Activitãþi care
exercitã presiune
ecologicã
1) Permanenta restructurare a mediului
a) Activitãþi de
construire
• expansiunea
urbanã
• reþea de transport
• amenajãri turistice
• diguri
• teleschiuri
b) Schimbãri în
folosirea expansivã
a pãmântului pentru
activitãþi de
agrement
2) Generarea de
resturi reziduale
• urbanizare
• transport

Presiune ecologicã Rãspunsul ecologic Rãspunsul ecologic
primar
secundar. Reacþia
umanã
Restructurarea
Schimbãri ale
Individual – impact amediului local
habitatului
supra valorilor estetice
• expansiunea
Schimbãri în populaþia Colectiv
spaþiului construit speciilor biologice
• cheltuieli în îmbunã• pãmânt luat de la Schimbãri în sãnãtatea
tãþirea mediului
sectorul productiv ºi bunãstarea omului
• cheltuieli în organiagricol
Schimbãri în calitatea
zarea conservãrii
peisagisticã
• desemnarea de
parcuri naturale ºi
zone de protecþie a
vieþii sãlbatice
• control asupra
accesului la zone
de agrement
Încãrcãturã poluantã
• emanaþii
• scurgeri infestate
• resturi solide
• zgomot

Schimbãri în calitatea Mãsuri individuale de
mediului înconjurãtor: apãrare:
Sãnãtatea organisme- • Localnici, aer conlor biologice
diþionat, reciclarea
Sãnãtatea oamenilor
materiilor reziduale,
proteste ºi schimbare de atitudine
Mãsuri colective de
apãrare:
• Cheltuieli pentru
curãþirea lacurilor ºi
plajelor
3) Activitãþi turistice
Cãlcarea în picioare Schimbãri ale habita- Mãsuri colective de
• schiat
a vegetaþiei ºi solului tului
apãrare:
• plimbãri
Distrugerea speciilor Schimbãri în populaþia • cheltuieli pentru
• vânãtoare
speciilor biologice
conservare
• cicloturism
• conservarea parcurilor naþionale
• controlul accesului
înspre zonele de
agrement
4) Efect asupra
Densitatea populaþiei Congestionare
Individual – Atitudini
dinamicii poluãrii:
(sezonal)
Cererea pentru resur- faþã de mediu ºi aglo• creºterea populaþiei
se naturale
merare
• pãmânt ºi apã
Colectiv – Creºterea
• energie
capacitãþii infrastructurii

Sursa:

OCDE,

The

imapct
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tourism

on

the

environment,

Paris,

1981.
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Necesitatea unei concepþii economice unitare a Institutului Naþional
de Cercetãri Economice face oportunã încadrarea preocupãrilor Institutului
de Economie Agrarã în abordarea problematicii economice specifice
tranziþiei spre economia de piaþã.
Preocupãrile ºtiinþifice din institut au fost racordate, atât la cerinþele
imediate ale diagnosticãrii crizei structurilor socioeconomice, cât ºi de
elaborare a strategiilor de atenuare a tensiunilor acumulate ºi formularea
politicilor necesare caracterizãrii procesului de transformare a spaþiului
agricol.
Programele de cercetare ale institutului au încercat sã stabileascã
diagnosticul crizei – conþinutul, amploarea ºi dimensiunile – ºi sã defineascã
noile politici necesare schimbãrilor structurale.
Contradicþiile ºi dificultãþile acumulate, care au degenerat în disparitãþi
teritoriale de dezvoltare, constituie subiecte de studiu numai în mãsura în
care rãspund principiilor pragmatice de elaborare a strategiilor de
remodelare a spaþiului rural.
În termenii realitãþii, aceste principii au semnificat existenþa unei nevoi
urgente de ameliorare a interrelaþiilor dintre agriculturã ºi celelalte domenii
ale economiei, impunându-se o restructurare radicalã a agriculturii ºi
politicilor agricole, fundamentatã pe urmãtoarele deziderate esenþiale:
− piaþa sã influenþeze orientarea politicii agricole; aceasta se va
realiza prin reducerea progresivã ºi concertatã a ajutorului dat
agriculturii;
− conceperea reformei politicii agricole nu va fi exclusiv elaboratã pe
consideraþii economice; se va þine seama de securitatea
alimentarã, protecþia mediului înconjurãtor ºi sistemul ocupaþional
rural;
− evitarea agravãrii dezechilibrului actual al pieþei prin reglementarea
raportului cerere-ofertã.
În proiectarea temelor de cercetare s-a avut în vedere elaborarea
acelor mecanisme care accelereazã schimburile calitative pertinente într-o
perspectivã imediatã, creându-se astfel structurile stabilizãrii economice a
spaþiului rural. În acest sens, s-au fundamentat mãsuri de implementare a
unei politici funciare care sã asigure: promovarea unor noi forme asociative
în agriculturã, favorizarea constituirii unor noi tipuri de exploataþii agricole,
politica fiscalã ºi de asigurare a producþiei agricole, marketingul agricol în
contextul organizãrii pe principiile economiei de piaþã, amenajarea ºi
ocuparea spaþiului rural etc.

36
Ca o preocupare nouã pentru cercetãrile de economie agrarã sunt
studiile privind relaþia agriculturã-industrie în contextul lanþului integrãrii
agroalimentare.
Mobilitatea problematicii de studiu – agriculturã ºi mediu rural – dã
caracterul flexibil al orientãrii ºtiinþifice a institutului în speranþa unei reale
capacitãþi creative definitorii pentru orice organism ºtiinþific.
*
*

*

În acest buletin se prezintã unele din lucrãrile elaborate de institut.

AGRICULTURA ÎN DUBLA IPOSTAZÃ – FACTOR
ECONOMIC ªI CLIENT AL RESTULUI ECONOMIEI
Filon TODEROIU

1. Demersul metodologic porneºte de la premisa cã procesele
economice, ca ºi cele demografice prezintã o anumitã inerþie care face ca
nu întodeauna unui factor de influenþã identificat sã i se asocieze un efect
direct sau unul propagat. Aºa se explicã, spre exemplu, cã dupã anumite
“rupturi” intervenite în evoluþia unui fenomen economic, unele raporturi
interne dintre anumiþi parametri ai sistemului sã se prelungeascã ºi dupã
momentul de “rupturã” chiar dacã pot sã intervinã la un nivel general decalat
al fenomenului.
2. Prin particularitatea sa de activitate direct ºi vital legatã de
trebuinþele umane elementare, agricultura a constituit un domeniu pentru
care perfectarea ºi perfecþionarea continuã a instrumentarului de investigare
statisticã – temporalã ºi spaþialã – a constituit o preocupare tot atât de mare
pe cât de “tot mai globalã” a devenit problema securitãþii alimentare1. S-au
perfecþionat atât metodologia de comensurare a outputurilor ºi inputurilor
din agriculturã (prin utilizarea Sistemului Conturilor Naþionale, care permite
determinarea valorii adãugate, pornind de la conceptul de producþie finalã),
cât ºi de procedeele de agregare a indicatorilor, pentru a putea cuantifica –
în termeni comparabili temporali ºi spaþial – tendinþele reale ce intervin în
corelaþiile dintre inputuri ºi outputuri.2

1

2

Primele încercãri de “mãsurare” a producþiei agricole în Europa, prin stabilirea de valori
globale pe baza preþurilor standarde ale pieþei internaþionale au fost fãcute de Institutul
Internaþional de Agriculturã (predecesorul FAO, creatã în 1947). Primele serii de indici
regionali ºi mondiali au fost publicate în “Anuarul FAO 1956”, indici tip la Laspeyres cu
baza “1934-1938”, ca singura “antebelicã” (10).
Primele rezultate ale preocupãrilor FAO în domeniul comparaþiilor internaþionale privind
produsul naþional brut (PNB) agricol ºi alþi indicatori agregaþi ai producþiei agricole ale
BIRD ºi ale biroului de statisticã al ONU privitoare la comparaþiile internaþionale ale
puterii de cumpãrare ale monedelor ºi al PNB-ul în termeni reali, reunite în aºa-numitul
“Proiect al Comparaþiilor Internaþionale” (PCI), au fost publicate în 1985, dupã trei
decenii de eforturi.

38
3. Metodologic, analiza raporturilor dintre inputuri ºi outputuri în
agriculturã este abordatã printr-o multitudine de metode economice1, gradul
de “rafinare” al acestora fiind facilitat de exploziva utilizare a computerelor,
dar ºi de transparenþa crescândã a sistemului de indicatori agregaþi pe
componente structurale, tipuri de exploataþii agricole, pe regiuni
administrative sau pe zone de favorabilitate.
4. În demersul de faþã, relaþiile input-output în agricultura româneascã
vor fi tratate predominant empiric, prin intermediul unor determinãri
corelaþionale menite sã evidenþieze principalele cauze care au provocat
tendinþa de erodare puternicã a forþei productive a acestei ramuri
economice vitale, pentru care în þãrile industrializate s-a ajuns a se judeca
în termenii: “de câtã agriculturã are nevoie o economie naþionalã stabilã sau
câtã agriculturã poate sã-ºi asigure o societate industrialã?” (2).
5. O imagine sinteticã a deprecierii considerabile a “randamentului
social” (dacã nu este prea pretenþios spus) al agriculturii româneºti în
perioada 1950-1989 poate fi furnizatã prin corelãrile comportamentelor
dinamice ale principalilor indicatori sintetici (tabelul 1).
Tabelul 1
Evoluþia raportului agriculturã/ansamblul economiei
la principalii indicatori sintetici
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Specificare
Produsul social
Venit naþional
Produsul intern brut
Populaþie ocupatã
Investiþii
Fonduri fixe

1960

1970

1980

0,6502
0,6306
...
0,8818
1,7813
0,7888

0,3466
0,2738
...
0,6625
1,6154
0,6294

0,2473
0,1724
1,0000
0,3974
1,3030
0,5779

(1950 = 1,00)
1985
1989
0,2433
0,1669
0,9683
0,3850
1,4286
0,6275

0,2005
0,1531
0,8882
0,3713
1,3617
0,5869

Sursa: calculat dupã Anuarul statistic al României, 1986, 1990.

1

Cele mai cunoscute sunt, între altele: a) funcþiile de producþie ºi de costuri cu diferite
modalitãþi de considerare a elasticitãþilor de substituþie între factori ºi a tipurilor de
progrese tehnice (4) b) modelele economico-matematice de programare liniarã,
neliniarã, stochasticã etc. sau cele de simulare.
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6. În perioada 1950-1989, doar la indicatorul de investiþii, agricultura a
devansat, ca ritm, ansamblul economiei, dar acest raport supraunitar
prezintã o tendinþã de diminuare de la 1,78:1 (cu baza 1950) în 1960 la
1,36:1 în 1989, rezultând un ritm mediu anual al devansãrii de cca 0,8%.
Alocãrile investiþionale în ritmuri mai accelerate în agriculturã decât pe
ansamblul economiei nu s-au materializat cu aceeaºi intensitate în fonduri
fixe, ritmul de scãdere a indicelui de devansare fiind de aproape 1,4%
anual. Creºterea mai acceleratã faþã de produsul social a inputurilor (în
accepþiunea de cheltuieli materiale) în agriculturã decât pe ansamblul
economiei naþionale a condus la scãderea puternicã, cu o ratã medie
anualã de 4,7%, a raportului dintre dinamica valorii nou create în agriculturã
ºi cea din economia naþionalã. Coroborat cu comportamentul degresiv al
indicelui populaþiei ocupate în agriculturã, reculul valorii nou create a
imprimat ºi productivitãþii nete a muncii o tendinþã pronunþatã de scãdere (2,25% anual). Se poate conchide cã în perioada 1950-1989 agriculturã a
fost “forfetatã” de restul economiei în cel puþin douã sensuri: pe de o parte,
prin “stimularea”, prin venituri superioare a exodului din rural spre urban, pe
fondul deposedãrii þãranului de ultimul sãu “argument” existenþial –
pãmântul – iar pe de altã parte, prin schimbãrile neechivalente (bunurile
agricole plãtite mai prost decât produsele neagricole achiziþionate). Am
asistat, astfel, la pierderi ipotetice considerabile de venit naþional, ca urmare
a transferului de populaþie ocupatã din agriculturã în ramurile neagricole ºi
la o tendinþã de diminuare a contribuþiei productivitãþii muncii din agriculturã
la productivitatea socialã.
7. Operând cu structura valorii nou create (N) ºi a populaþiei ocupate
(L) pe douã componente (a = agricultura; b = ramurile neagricole), cu
nivelurile de productivitate netã a muncii ºi a raporturilor de productivitate, sa încercat cuantificarea, mai întâi, a “pierderilor ipotetice” de venit naþional
în agriculturã, ca urmare a transferului de populaþie ocupatã în ramurile
neagricole, ceea ce este similar cu a vorbi de “câºtig ipotetic” de venit
naþional în ramurile neagricole (1).
8. Rezultã cã, în întreaga perioadã 1950-1989, transferul de 51,5%
(3.196,4 mii persoane) din populaþia ocupatã în agricultura româneascã de
la începuturile socializãrii acestei ramuri s-a fãcut cu “preþul” unei pierderi
ipotetice de venit naþional în agriculturã situatã între 296,1 mld. lei (ipoteza
A) ºi 335,3 mld.lei (ipoteza B).
Descompusã pe intervale componente, se relevã faptul cã în deceniul
1970-1980 s-a înregistrat cea mai intensã “pierdere ipoteticã” de venit
naþional în agriculturã (29,3% ºi respectiv 37,1% din totalul perioadei),
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aserþiune care este susþinutã ºi de constatarea cã în deceniul menþionat a
avut loc transferul a nu mai puþin de 1,8 mil. persoane (56,3% din total).
9. Determinãrile empirice anterioare ne-ar putea îndemna sã credem
cã prin exodul rural are loc o anumitã dispariþie de productivitate în
agriculturã. Experienþa istoricã a multor þãri care au avut de trecut de la
stadiul de þarã agrar-industrialã la cel de þarã industrial-agrarã aratã,
dimpotrivã, cã în agriculturã transferul masiv de forþã de muncã pe
sectoarele neagricole este însoþit de infuzia mai mult sau mai puþin
puternicã de capital fix de substituþie care, în mãsura în care este
complementatã cu capital curent, purtãtor de progres tehnic, ceea ce
permite forþei de muncã rãmasã în agriculturã sã producã bunuri cu o
productivitate care contribuie într-o mãsurã mai mare sau mai micã la sporul
general de productivitate socialã a muncii (5).
10. Cuantificãrile efectuate pentru întreaga perioadã de cca patru
decenii (1950-1989) de economie planificatã centralizat permit a se
concluziona cã, în România, sporul total de productivitate socialã a muncii
înregistrat în intervalul de timp 1950-1989 s-a datorat, în proporþie de
86,3%, sporului de forþã productivã a muncii în ramurile neagricole ºi numai
într-o cotã de 3,7% sporului de productivitate a muncii în agriculturã, iar
restul de 10,0% datorându-se efectului schimbãrii distribuþiei forþei de
muncã dinspre agriculturã spre sectoarele neagricole (sau, altfel exprimat,
efectul transferului de populaþie ocupatã din agriculturã). Pe de altã parte,
se confirmã ºi prin aceastã metodã faptul cã acumulãrile de disproporþii
defective de structurã economicã echilibratã au degenerat în adevãrate
“seisme” structurale la începutul anilor ‘80. De altfel, în acest ultim deceniu
au intervenit cele mai frecvente perturbãri în comportamentul productivitãþii
sociale a muncii (de la un spor de numai 1,292 mii lei/persoanã ocupatã în
intervalul 1980-1989, la un recul de 5,175 mii lei în anii 1985-1989).
11. Dinamica puternicã a contribuþiei agriculturii la sporul de
productivitate socialã a muncii în ultimul deceniu1 se datoreazã agravãrii
continue a decalajului nefavorabil dintre agriculturã ºi ramurile neagricole,
ca urmare a “cultivãrii” unei corelaþii contraperformante în economie:
menþinerea unei rate medii anuale de creºtere a productivitãþii muncii în
agriculturã (4,23%), inferioarã restului economiei (4,60%), concomitent cu
perpetuarea unor disproporþii considerabile în evoluþiile înzestrãrii cu capital
1

Încercãri similare de cuantificare a contribuþiei agriculturii la sporul total de
productivitate a muncii (efectuate pe dinamicile alterate într-o anumitã mãsurã)
semnalau, pentru perioada 1950-1980, un aport al agriculturii de 14,4%, al ramurilor
neagricole de 75,6% ºi al transferului de populaþie ocupatã de 10,0% (14).
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fix a forþei de muncã (defectuos structuratã calitativ) ºi productivitatea
muncii, contrar tendinþelor1 existente în þãrile care au acordat importanþa
cuvenitã agriculturii, ca sursã esenþialã a securitãþii alimentare ºi sociale.
12. Nivelul, dinamica ºi corelaþiile de ritmuri dintre productivitãþile
sectoriale (de ramurã) ºi cea pe ansamblul economiei naþionale nu permit
decât parþial descifrarea ºi comensurarea unor factori incidenþi asupra
relaþiilor dintre inputuri ºi outputuri.
În expresia sa sinteticã, productivitatea muncii, ca raport între doi
indicatori (unul de efecte – valoarea adãugatã brutã sau netã – ºi altul de
eforturi – forþa sau timpul de muncã), poate fi analizatã într-o combinaþie
factorialã mai complexã, care ia în consideraþie ºi relaþiile complexe dintre
inputuri ºi outputuri2. De altfel, ambii termeni ai relaþiei input-output au ca
suporturi o serie de indicatori comensuranþi de eforturi (costuri) ºi efecte
(rezultate), pe diferite niveluri de agregare (pe tipuri ºi mãrimi de exploataþii,
pe zone naturale sau economice, pe ansamblul ramurii sau economiei
naþionale). Acceptând postulatul cã orice indicator valoric, ca relaþie
multilicativã dintre cantitate (volum) ºi preþul ataºat, cunoaºte o variaþie
relativã compusã din miºcãrile separate ale fiecãrui termen, la care se
ataºeazã incrementul celor douã variaþii concomitente, atunci analiza inputoutput – indiferent la ce nivel de agregare se desfãºoarã – se poate realiza
prin intermediul corelaþiilor dintre indicii care reflectã “miºcãrile” în timp ale
agregatelor economice utilizate pentru reliefarea laturilor calitative curente
sau perene care însoþesc procesele cantitative.
13. Subsumatã acestor corelaþii indicatoare ale agregatelor
macroeconomice este consideratã ºi aºa-numita “foarfecã” a preþurilor
(denumitã ºi “terms of trade”-ul intern) în agriculturã3. Ultimul deceniu
1

2

3

Cu titlu exemplicativ vom menþiona cã, în RF Germania, raportul ritmurilor de creºtere
ale productivitãþii muncii în agriculturã ºi în restul economiei era, în perioada 19781989, de 2,7: 1; în SUA, acest raport se situa, pentru perioada 1960-1987, la 2,5:
1(13).
Pornind de la relaþia bifactorialã cunoscutã a valorii nou create (VAB) ca produs între
forþa de muncã (L) ºi productivitatea sa (VAB/L) ºi þinând seama cã, la rândul sãu,
productivitatea este determinatã de înzestrarea tehnicã (K/L) ºi eficienþa utilizãrii
acesteia (VAB/K), iar valoarea adãugatã este dependentã de producþia finalã (PF) ºi
consumurile (inputurile)intermediare (CI), dupã unele transformãri ºi adaptãri
elementare, relaþia finalã multiplicativã este: VAB = L · K/L · PF/K · (1- CI/PF), (3).
Au existat preocupãri în cercetarea economicã privind determinarea indicilor preþurilor
produselor agricole ºi ai preþurilor mijloacelor de producþie – cei doi termeni ai
“foarfecei” – atât în perioada interbelicã (8;7), dar ºi în anii postbelici (9;6). V.
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(1978-1988) relevã, pentru þãrile membre ale Pieþei Comune, un indice al
outputurilor agricole de 72,2%, cu oscilaþii între 63,0% (Irlanda) ºi 91,4%
(Luxemburg) ºi un indice al inputurile de 79,6%, cu o plajã de variaþie de la
66,4% (Irlanda) ºi 87,5% (Franþa), de unde decurge un raport de schimb de
90,7%, cu marjã între 83,4% (Franþa) ºi 104,9% (Luxemburg) (11).
Tocmai din aceastã tendinþã precumpãnitoare de “forfetare” prin
preþuri a agriculturii de cãtre restul ramurilor furnizoare de inputuri se
constituie suportul politicilor de susþinere directã ºi mediatã a veniturilor
agricultorilor, de naturã sã compenseze dezechilibrele ce nu þin de
raporturile de conversie economicã necompetitive în agriculturã continuu
ajustatã a þãrilor CEE.
14. Dubla ipostazã a agriculturii – factor ºi client al economiei –
încorporeazã ºi dubla “presiune” la care este nevoit sã facã faþã agricultorul:
pe de o parte, presiunea costurilor generate de inputurile procurate din
amontele sãu la preþuri deloc “generoase” ºi, pe de altã parte, presiunea
consumatorilor, care nu sunt dispuºi sã suporte orice preþuri pentru bunurile
agroalimentare. De aici marea “dilemã” a agricultorilor pot ei singuri sã facã
faþã acestui “foc concentrat” sau, pentru a supravieþui trebuie susþinuþi?
Experienþa þãrilor cu economie ºi agriculturã dezvoltate pare sã indice faptul
cã, în procesul de ajustare structuralã continuã a agriculturii, în raport de
schimbãrile condiþiilor macro ºi microeconomice, susþinerea agricultorilor
începe sã “curgã” abea dupã ce aceºtia au epuizat toate rezervele de
supravieþuire prin competitivitate în condiþii normale.
15. Cã procesul de ajustare structuralã a agriculturii româneºti în raport cu condiþiile-cadru externe ei, dar ºi din interiorul sãu – în mare mãsurã
brutal modificate în 1990 – devine extrem de dificil, nu încape nicio îndoialã.
Sã luãm în consideraþie, fie ºi numai “pãienjeniºul” de relaþii în care se “miºcã” agricultura în anul 1989 adicã chiar în condiþiile inexistenþei practice a
niciuneia dintre componentele clasice funciare ale economiei de piaþã (pieþele mãrfurilor ºi serviciilor, ale factorilor de producþie ºi capitalurilor etc.), ºi
vom putea mãcar intui, adicã nu ºi comensura, complexitatea fenomenului.
Astfel, ca sã dãm doar un exemplu, producþia agricolã vegetalã era “clienta”
bunurilor intermediare furnizate de alte 67 de ramuri, din conversia cãrora
rezultau bunuri furnizate în alte 58 de ramuri. Cel puþin tot atât de relevantã
este ºi modalitatea de definire a dublei ipostaze a agriculturii prin interMadgearu a refãcut de fapt, seriile de indici interbelici pentru perioada 1913-1939,
(1929 = 100), determinând pentru intervalul 1984/1975 o “foarfecã” a preþurilor în
agricultura României de 64,4% (stranie coincidenþã în decurs de... 50 de ani!).
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mediul locurilor de muncã generate de agriculturã în economie1 sau prin
numãrul de unitãþi de activitate economicã induse în economie de o unitate
de activitate din agriculturã (aºa-numitul “efect de antrenare”)2.
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Cu titlu de exemplu în SUA, numai exporturile de produse agricole, de cca 29 mld.
dolari, generau în 1987 cca 0,903 mil. de locuri de muncã, iar fiecare dolar încasat din
exporturile agricole “simulau” alþi 1,65 dolari output în economie. În 1981, exporturi
agricole de 43,3 mld. dolari generau 1,2 mil. locuri de muncã (15).
“Efectele de antrenare” în amonte ºi în aval de agriculturã se situau în þãri puternic
dezvoltate astfel: 2,56 ºi 1,84 în SUA; 2,45 ºi 1,53 în Australia; 2,17 ºi 1,72 în Noua
Zeelandã; 1,94 ºi 1,75 în Regatul Unit; 3,40 ºi 1,60 în Japonia (16).
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MUTAÞII CANTITATIVE ªI STRUCTURALE
ÎN CEREREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE
Simona BARA
Implementarea unor noi strategii de dezvoltare a producþiei agricole
presupune nu numai adaptarea producãtorilor la comportamentul cerut de
regulile economiei de piaþã, ci ºi cunoaºterea ºi modelarea adecvatã a
caracteristicilor care pot împiedica sau susþine cererea de produse
agroalimentare a populaþiei. Soluþiile teoretice nu sunt simple, iar realitatea
este cu totul alta: reforma agrarã începutã va contribui la creºterea producþiei de alimente, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepãrtat, dar în prezent
au început sã aparã doar efectele negative asupra aprovizionãrii cu alimente a populaþiei; pe de altã parte, schimbarea structurilor economice va afecta nivelul de trai al populaþiei, deci ºi cererea de produse agroalimentare.
În actualele condiþii din România considerãm cã efectuarea unor
analize detaliate ale funcþiilor producþiei agricole, ale consumului populaþiei,
a practicilor culturale existente sau posibile de adoptat la un moment dat
constituie o necesitate ce vine sã completeze acoperirea necesarului de
date ºi informaþii de care se simte nevoia în aceastã perioadã de tranziþie.
Astfel de analize globale permit, totodatã, conturarea unor politici agricole
de urmat, proces dificil, cãci în ultimã instanþã aplicarea deciziilor propuse
necesitã multe ori nu dispune în suficientã mãsurã.

Mutaþii în cererea ºi oferta de produse agroalimentare
în 1990 faþã de 1989
Schimbãrile produse în societatea româneascã dupã Revoluþia din
Decembrie 1989 au influenþat cererea ºi oferta de produse agroalimentare.
Mutaþiile cantitative ºi structurale produse în raportul cerere-ofertã de
produse agricole ºi alimentare au fost influenþate de o serie întreagã de
fenomene economice dintre care menþionãm:
− reducerea cantitãþilor de produse agroalimentare deoarece producþiile agricole obþinute s-au situat cu mult sub potenþialul tehnologic
existent; pe termen mediu acest fenomen va conduce, pe de o
parte, la creºterea preþurilor ºi, pe de altã parte, la imposibilitatea
producãtorilor agricoli de a-ºi îmbunãtãþi nivelul de trai ºi de-a face
investiþii semnificative în noi mijloace de producþie;
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− menþinerea raþionalizãrii unor bunuri agroalimentare;
− creºterea preþurilor pe întreaga economie, inclusiv la produsele
raþionalizate;
− modificarea veniturilor ºi respectiv a cheltuielilor înregistrate pe
persoanã, atât din punct de vedere cantitativ cât ºi calitativ,
fenomene cu influenþe serioase asupra capacitãþii viitoare de
acumulare ºi investire a întregii populaþii;
− faptul cã în prezent producãtorii agricoli acumuleazã cereale, în
timp ce are loc o sporire a preþului lor, va avea ca efect în viitor –
în condiþiile unor ani agricoli normali – reducerea tensiunilor
inflaþioniste, ºtiut fiind cã una din modalitãþile de resorbþie a crizei
economice o constituie ºi achiziþionarea de bunuri.
1. Schimbãri în preþurile produselor agroalimentare
Importantele reforme adoptate dupã Decembrie 1989 au afectat ºi
preþurile ºi cantitãþile de produse agroalimentare consumate de familiile din
România. În principal acestea s-au referit la:
− restrângerea subvenþiilor alocate din bugetul statului pentru susþinerea unor preþuri scãzute la consumatori atât prin liberalizarea
treptatã a majoritãþii preþurilor unor produse alimentare cât ºi prin
fixarea unor plafoane maxime de creºtere a preþurilor;
− preþurile oficiale unice de procurare a produselor agricole au fost
înlocuite printr-un sistem de preþuri a cãror formare se bazeazã pe
funcþionarea pieþei, paralel instituindu-se ºi un sistem de
compensaþii asupra veniturilor pentru protecþia socialã a populaþiei;
− indicele preþului alimentelor a crescut puternic mai ales dupã
octombrie 1990; majorarea preþului alimentelor în ianuarie – martie
1991 faþã de octombrie 1990 a fost cu 37,3% în ianuarie 1991, cu
42,9% în februarie ºi cu 61,3% în martie1.
Tabelul 1
Indicii preþurilor de consum ai populaþiei2, octombrie 1990 = 100
-%Specificare
Nov. 1990 Dec. 1990 Ian. 1991 Febr. 1991 Martie 1991
Total general
123,4
137,7
158,1
169,2
180,4
Mãrfuri alimentare
120,4
126,5
137,3
142,9
161,3
Mãrfuri nealimentare
124,7
159,9
188,9
206,3
213,5
Servicii
127,0
128,3
137,5
147,0
151,5
1
2

Buletin statistic de preþuri, nr. 5, 1991, CNS.
Buletin statistic de preþuri, nr. 5, 1991, CNS.
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− începând cu luna aprilie 1991 prin noua liberalizare a preþurilor ºi
tarifelor la 12 produse alimentare de bazã (pâine, carne, lapte etc.)
se preconizeazã o modificare maximã a preþurilor cu ridicata, faþã
de preþurile în vigoare la 31 octombrie 1990, situatã între 167238%; de asemenea, la încã 9 grupe de produse indicii maximi de
creºtere a preþurilor cu ridicata, faþã de octombrie 1990, vor spori
cu 240-360%, indiferent de agenþii economici care negociazã
preþurile cu ridicata.
− prin creºterea preþurilor cu amãnuntul la bunuri ºi servicii a fost
afectat ºi costul vieþii familiilor din România; astfel – în 1990 costul
vieþii în familiile cu salariaþi, þãrani ºi pensionari ASS1 a crescut de
1,2 – 1,4 ori faþã de 1989;
Tabelul 2
Costul vieþii pe tipuri de familii 1990x
Specificare
TOTALxx, din care:
- cheltuieli pentru consum alimentar
- mãrfuri nealimentare
- servicii
x
xx

Salariaþi
121,2
119,1
139,4
104,2

-%Þãrani Pensionari ASS
135,2
127,0
128,7
118,6
151,1
135,6
137,1
117,1

Informaþii statistice operative, martie 1991, CNS.
Inclusiv contravaloarea unor mãrfuri ºi servicii primite gratuit de la unitãþile de stat ºi
cooperatiste.

− procesul de modificare a costului vieþii este oglindit ºi de structura
cheltuielilor totale de consum ale diferitelor tipuri de familii.
În 1989, în medie, o familie de salariaþi a fost compusã din 3,438
persoane2. Structura cheltuielilor totale de consum în familiile de salariaþi a
fost urmãtoarea: 49,7-56,4%3 din total pentru consumul alimentar, inclusiv
consumul din resurse proprii; 28,8-33,0% mãrfuri nealimentare; 11,9-17,4%
servicii. În timp, tendinþa a fost de majorare a cheltuielilor pentru consumul
alimentar ºi pentru servicii, în defavoarea cheltuielilor pentru achiziþionarea
de mãrfuri nealimentare.
1

Asigurãri sociale de stat.
ISO-CNS, Bugetele de familie, 1991.
3
Anuarul statistic al României, 1990.
2
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O familie de þãrani a avut în 1989 în medie 2,491 persoane. Structura
cheltuielilor totale de consum în familiile de þãrani a fost urmãtoarea: 63,773,6% cheltuieli pentru consumul alimentar, inclusiv cel din resurse proprii;
19,8-29,3% cheltuieli pentru mãrfuri nealimentare; 6,6-7,0% plata serviciilor.
În ceea ce priveºte modificarea în timp a structurii cheltuielilor totale
de consum în aceastã categorie de familii, menþionãm cã începând din anii
1975 o datã cu accentuarea procesului de transformare a þãranilor în
consumatori urbani – prin reducerea ponderii consumului alimentar din
resurse proprii – cheltuielile pentru consumul alimentar total au crescut
foarte repede conducând la diminuarea cheltuielilor pentru mãrfuri
nealimentare, pentru servicii, fenomen ce în ultimã instanþã a influenþat ºi
infrastructurile rurale (ca dimensiuni ºi structuri).
2. Mutaþii structurale în veniturile populaþiei
Venitul nominal s-a urmãrit pe tipuri de familii avându-se la bazã
bugetele de familie.
Compararea mãrimii veniturilor nominale medii lunare pe tipuri de
familii indicã pentru 1990, faþã de 1989, creºteri cu 23,6% pentru familiile de
salariaþi, cu 68,7% pentru familiile de þãrani ºi cu 26,9% pentru familiile de
pensionari de asigurãri sociale de stat (tabelul 3). Sporirea mai rapidã a veniturilor nominale în familiile þãrãneºti este datoratã mãsurilor de liberalizare a
preþurilor produselor agricole ºi intensificãrii vânzãrilor pe piaþa liberã.
Tabelul 3
Veniturile nominale medii lunare pe categorii de familiix

Salariaþi
Þãrani
Pensionari de asigurãri sociale de stat
x

1989
1990
1.886,20 2.204,87
1.386,87 2.251,09
1.625,53 2.041,01

- lei/persoanã % faþã de 1989
116,9
162,3
125,6

Prelucrat dupã “Informaþii statistice operative (ISO)”, România, CNS, Bugetele de
familie, nr. 1, 1991.

Pe tipuri de familii în 1990 situaþia veniturilor anuale nominale a fost
urmãtoarea: 27.244 lei pe persoanã în familiile de salariaþi: 27.012 lei pe
persoanã în familiile de þãrani; 24.478 lei pe persoanã în familiile de
pensionari ASS.

48
Comparativ cu anul 1989 în 1990 mãrimea venitului nominal mediu
anual realizat pe persoanã a fost cu 29,3% mai mare (27.244 lei anual pe
persoanã faþã de 21.073 lei pe persoanã).
În structura veniturilor nominale realizate de o familie au apãrut o
serie de modificãri semnificative generate de mãsurile de protecþie socialã
luate de Guvern. Astfel, pe tipuri de familii, în veniturile nominale totale au
sporit sumele provenite din alocaþiile pentru copii, pensii, burse, ajutoare cu
6,7-62,5%. De asemenea, sumele provenite din munca în agriculturã (în
bani ºi în naturã) meserii, transport, etc., care au fost realizate de cãtre
familiile de salariaþi ºi þãrani s-au majorat (cu 30,6-50,5%).
Tabelul 4
Structura veniturile medii lunare realizate pe tipuri de familiix
Specificare

Tipuri de familii
Þãrani
Pensionari ASS
1989 1990 1989
1990
1.432 2.324 1.706 2.401
1.029xx 1.758xx
80 130 1.298 1.558
45
73
82
159
278 363
326
324

Salariaþi
1989 1990
Venituri, total, lei pe persoanã ºi lunã, din care: 2.113 2.500
- salarii
1.455 1.622
- alocaþii pentru copii, burse, pensii
150 160
- împrumuturi, credite
227 29,5
- alte venituri din muncã
281 423
Venituri nominale total = 100%
- salarii
68,9 64,9 71,9xx) 75,6xx)
- alocaþii pentru copii, burse, pensii
7,1 6,4
5,6
5,6
- împrumuturi, credite
10,7 11,8
3,1
3,1
- alte venituri din muncã
13,3 16,9 19,4 15,7
x

76,1
4,8
19,1

76,3
7,8
15,9

Prelucrat dupã ISO - Bugetele de familie, CNS, 1991.

xx

Munca în agriculturã (în bani ºi în naturã).

Corelând veniturile nominale realizate de diferite categorii ale
populaþiei cu preþurile cu amãnuntul practicate a rezultat cã în anul 1990
faþã de 1989 preþurile cu amãnuntul au crescut mai repede decât veniturile
nominale (inclusiv contravaloarea unor mãrfuri ºi servicii primite gratuit de la
unitãþile de stat ºi cooperatiste).
Acest fenomen a condus la scãderea puterii de cumpãrare a
populaþiei.
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Situaþia s-a accelerat în primele luni ale anului 1991, când indicele
preþurilor de consum ale populaþiei pentru lunile ianuarie-martie, comparativ
cu luna octombrie 1990 a sporit cu 58,1% ºi respectiv 69,2% ºi cu 80,4%.
3. Mutaþii structurale în cheltuielile populaþiei
În directã corelaþie cu evoluþia veniturilor ºi a preþurilor cu amãnuntul
practicate la un moment dat în societate sunt ºi cheltuielile populaþiei.
Cheltuielile medii lunare pe o familie în 1990 au sporit.
În medie pe o familie, cheltuielile medii au fost de 4004 lei pe familie,
existând diferenþieri de la un tip de familie la altul; astfel acestea au ajuns sã
fie de 6209 lei la salariaþi, de 2811 lei la þãrani ºi de 2858 lei la pensionarii
de asigurãri sociale.
Tabelul 5
Cheltuieli medii lunare pe categorii de familiix
Specificare
Salariaþi
Þãrani
Pensionari ASS
x

1989
1.519,39
658,66
1.344,91

1990
1.754,08
1.085,66
1.677,42

- lei/pers. % faþã de 1989
115,4
164,8
125,7

Prelucrat dupã ISO - Bugetele de familie, CNS, 1991, inclusiv contravaloarea unor
mãrfuri ºi servicii primite gratuit de la universitãþile de stat ºi cooperatiste ºi exclusiv
restituiri de împrumuturi, credite etc.

În directã corelaþie cu evoluþia preþurilor cu amãnuntul ºi a veniturilor
realizate, cheltuielile pentru bunurile alimentare ºi nealimentare îºi modificã
nu numai nivelul ci ºi structura. În plus, se constatã cã în 1990 faþã de 1989
în familiile cu venituri mici (þãrani, pensionari ASS), dar care au obþinut
peste 79% din veniturile realizate, s-a produs un fenomen de creºtere mai
accentuatã a ratei împrumuturilor contractate faþã de împrumuturile achitate,
fapt ce a influenþat modelele de cheltuieli adoptate. Totodatã creºterea
preþurilor alimentelor a condus ºi la achiziþionarea, în vederea stocãrii a
unor cantitãþi suplimentare de bunuri de naturã nealimentarã.
Acest fenomen, specific perioadelor de transformãri economicosociale, a accentuat inflaþia. Totodatã, prin scumpirea bunurilor ºi a
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serviciilor populaþia a început fie sã întârzie achiziþionarea unor noi astfel de
produse fie sã amâne cumpãrarea lor pentru mai târziu.
Tabelul 6
Împrumuturi contractate ºi achitate pe tipuri de familii
în 1990 faþã de 1989x
Tip de familie

Rata de creºtere la împrumuturi
Împrumuturi neachitate la
Nou contractate (NC) Achitate (A) 100 lei împrumuturi restituite
Salariaþi
105,2
106,6
52
Þãrani
153,6
122,9
15xx
Pensionari ASS
167,3
132,4
58
x

ISO - Bugetele de familie, 1991.

xx

Datoritã stocurilor de produse agricole deþinute.

Tabelul 7
Structura cheltuielilor totale de consum
Cheltuieli totale de consum = 100x
Specificare
Consum alimentar ºi bãuturixx
Îmbrãcãminte ºi încãlþãminte
Locuinþã ºi înzestrare cu bunuri
Medicamente ºi îngrijire medicalã
Transport ºi telecomunicaþii
Culturã, învãþãmânt ºi educaþie
Alte cheltuieli pentru uz personal
x

Salariaþi
1985 1990
50,1 49,4
16,6 17,3
17,4 15,4
1,2 1,0
6,0 6,9
4,6 5,2
4,1 4,8

Þãrani
1985 1990
66,9 67,0
11,8 11,9
13,1 12,7
1,0 0,9
2,5 2,9
2,3 2,1
2,4 2,5

-%Pensionari ASS
1985
1990
59,6
58,2
7,9
8,6
17,6
15,8
3,6
3,5
4,9
5,9
3,4
4,6
3,0
3,4

ISO - Bugetele de familie, CNS, 1991.

xx

Inclusiv consumul de resurse proprii (evaluat în bani).

Ca volum, cheltuielile bãneºti pentru cumpãrarea de produse
alimentare, au sporit, în 1990 faþã de 1989, cu 19,6% pe persoanã în
familiile de þãrani ºi cu 24% în familiile de pensionari ASS.
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Tabelul 8
Cheltuieli bãneºti medii lunare pe persoanã
pentru cumpãrarea de produse alimentarex
Tipuri de familii
Salariaþi
Þãrani
Pensionari ASS
x

1989
516,03
243,32
592,15

1990
616,99
341,35
734,32

- lei % faþã de 1989
119,6
140,3
124,0

ISO - Bugetele de familie, CNS, 1991.

Analiza ponderii cheltuielilor pentru consumul alimentar în cheltuielile
totale de consum pe grupe de familii ºi dupã nivelul venitului mediu lunar pe
persoanã (anul 1989) relevã urmãtoarele:
− pe mãsurã ce veniturile cresc, ponderea cheltuielilor pentru
consumul alimentar în total se reduce;
− ponderea cheltuielilor pentru alimente este cuprinsã între 59,9 ºi
46,4% în familiile de salariaþi, între 76,1 ºi 65,4% în familiile de
þãrani ºi între 64,1 ºi 54% în familiile de pensionari ASS.
Din cele 13 produse ºi grupe de produse alimentare considerate ca
fiind principale pentru alimentaþia umanã, în mod deosebit, în 1990, au
sporit cheltuielile pentru cumpãrarea de carne ºi preparate din carne,
grãsimi, fructe, ouã, legume ºi bãuturi alcoolice (tabelul 9).
Tabelul 9
Dinamica cheltuielilor medii lunare
pentru cumpãrarea de produse alimentarex în 1990 (1989 = 100)
-%Produsul/Tipul de gospodãrie
Salariaþi Þãrani
Pensionari ASS
Total
119,6
140,3
124,0
Cereale ºi produse din cereale
101,3
124,1
103,3
Carne ºi preparate din carne
139,6
193,9
151,5
Peºte
74,9
86,9
85,2
Grãsimi
123,4
155,8
141,9
Lapte
100,5
100,6
101,7
Brânzeturi ºi smântânã
104,2
113,6
106,5
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Produsul/Tipul de gospodãrie
Ouã
Zahãr
Fasole
Cartofi
Legume
Fructe
Bãuturi alcoolice
x

Salariaþi
114,3
99,3
81,9
101,9
119,1
156,0
117,6

Þãrani
146,5
123,0
136,0
99,3
151,3
227,8
154,3

Pensionari ASS
128,0
110,8
80,2
110,1
123,7
152,6
120,1

Prelucrat dupã ISO - Bugetele de familie, CNS, 1991.

În volumul total al cheltuielilor bãneºti pentru alimente, în 1990,
produsele menþionate mai sus au deþinut 54,8% în familiile de salariaþi,
46,5% în familiile de þãrani ºi 53,0% în familiile de pensionari ASS. Alãturi
de aceste cheltuieli între 16,2 ºi 30,4% din total a revenit cheltuielilor pentru
cereale ºi produse din cereale (tabelul 10).
Tabelul 10
Structura cheltuielilor pentru cumpãrarea de produse alimentarex
Total cheltuieli alimentare = 100
Produsul
Cereale ºi produse din cereale
Carne ºi preparate din carne
Peºte
Grãsimi
Lapte
Brânzeturi ºi smântânã
Ouã
Zahãr
Fasole ºi alte leguminoase
Cartofi
Legume
Fructe
Bãuturi alcoolice
Alte cheltuieli alimentare
x

Salariaþi
1989 1990
20,5 17,3
20,8 24,3
1,8 1,1
4,5 4,6
5,5 4,6
6,7 5,9
3,2 3,0
2,8 2,3
0,6 0,4
2,8 2,4
8,2 8,1
4,2 5,5
9,4 9,3
9,0 11,2

Prelucrat dupã ISO - Bugetele de familie, CNS, 1991.

Þãrani
Pensionari ASS
1989 1990 1989
1990
34,4 30,4 19,4
16,2
11,9 16,5 18,4
22,5
3,8 2,3
1,9
1,3
4,9 5,4
4,4
5,0
4,6 3,3 18,0
14,8
6,2 5,0
8,8
7,6
0,7 0,7
3,4
3,5
3,7 3,2
2,8
2,5
0,5 0,5
0,6
0,4
2,3 1,7
3,2
2,8
6,6 7,2
9,6
9,9
2,6 4,2
5,1
6,3
11,4 12,5
3,9
5,8
6,4 7,1
0,5
1,4
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4. Schimbãri în consumul de produse agroalimentare
a populaþiei
Trebuie menþionat cã în estimarea consumului mediu de alimente s-a
þinut seama de achiziþiile medii lunare de hranã ºi nu de consumul propriuzis, ºtiut fiind cã existã diferenþe între achiziþie ºi consum, mai ales în cazul
produselor neperisabile care se pot pãstra un timp mai îndelungat.
Consumul mediu lunar din principalele produse alimentare a înregistrat, în anul 1990, faþã de 1989, creºteri, excepþii fãcând mãlaiul, peºtele ºi
conservele din peºte, cartofii ºi legumele (tabelul 11).
Tabelul 11
Dinamica consumului mediu din principalele produse alimentare,
în 1990 faþã de 1989, pe tipuri de familiix
-%Produsul
Tipuri de familii
Salariaþi
Þãrani
Pensionari ASS
Pâine ºi produse de panificaþie
102,8
106,7
105,4
Mãlai
92,3
120,4
83,3
Carne proaspãtã
152,6
125,0
143,5
Preparate din carne
100,0
105,6
100,0
Peºte ºi conseve din peºte
60,0
80,0
66,7
Lapte
100,0
106,3
97,3
Ulei comestibil
114,3
140,0
142,9
Ouã
113,3
111,8
115,8
Zahãr
100,0
114,3
120,0
Cartofi
95,0
106,4
98,2
Legume
89,8
97,3
92,0
Fructe
103,6
100,0
107,1
x

Prelucrat dupã ISO - Bugetele de familie, CNS, 1991.

Comparând cantitãþile medii lunare de produse alimentare consumate
de fiecare din tipurile de menaje luate în studiu (tabelul 12) se constatã cã
familiile þãrãneºti, faþã de familiile de salariaþi, consumã cantitãþi mai mari de
mãlai (de 2,8 – 3,2 ori) lapte (cu 30%), ouã (cu 11%), cartofi (cu 28%) ºi
legume (cu 35%). Familiile de pensionari ASS faþã de familiile de salariaþi,
consumã cantitãþi mai mari de pâine ºi produse de panificaþie (cu 4,5%),
mãlai (cu 2,5%), carne (cu 13,8%), lapte (cu 69,2%), ouã (cu 29,4%), cartofi
(cu 43,6%), legume (cu 45,6%) ºi fructe (cu 55,2%).
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Tabelul 12
Consumul din principalele produse alimentare,
medii lunare pe o persoanã, 1990x
Produse
UM
Pâine ºi produse de panificaþie kg
Mãlai
kg
Carne proaspãtã
kg
Preparate din carne
kg
Peºte ºi conseve din peºte
kg
Lapte
litri
Ulei comestibil
kg
Ouã
buc.
Zahãr
kg
Cartofi
kg
Legume
kg
Fructe
kg
x

Salariaþi Þãrani
11,2
11,1
1,2
4,2
2,9
2,5
1,5
1,9
0,3
0,4
6,5
8,5
0,8
0,7
17
19
1,0
0,8
3,9
5,0
7,9
10,7
2,9
3,4

Pensionari ASS
11,7
1,5
3,3
1,5
0,4
11,0
1,0
22
1,2
5,6
11,5
4,5

ISO - Bugetele de familie, CNS, 1991.

În 1990, faþã de 1989, din punct de vedere nutriþional consumul de
produse alimentare a înregistrat nu numai un salt cantitativ, ci ºi unul
calitativ; astfel, a avut loc o sporire a cantitãþilor medii de calorii ºi respectiv
de proteinã consumate (cu 16,1% ºi respectiv cu 6%) paralel cu
înregistrarea unui proces de îmbunãtãþire a raþiilor alimentare prin
majorarea numãrului de calorii de origine animalã consumate (de la 28,9%
din total în 1989 la 29,3% în 1990).
Tabelul 13
Consumul de produse alimentare, exprimat în calorii ºi proteinã, 1990x
Specificare

Tipuri de familii
Salariaþi Þãrani Pensionari ASS
Calorii
nr.
2701
3528
3270
din care de origine animalã % din total
29
29,2
30,0
Proteine
grame
86,7
113,3
106,0
x

UM

ISO - Bugetele de familie, CNS, 1991.
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Modificãri cantitative ºi structurale însemnate s-au înregistrat ºi pe
fiecare din tipurile de familii studiate. Consumul de produse alimentare
exprimat în calorii ºi factori nutritivi, în 1990 faþã de 1989, pe tipuri de familii
a înregistrat urmãtoarele tendinþe:
− în familiile de salariaþi consumul mediu zilnic de calorii a sporit cu
3,8% ºi cel de proteine cu 6,4%;
− în familiile de salariaþi consumul mediu zilnic de principii nutritivi
s-a majorat cu 11,8% la calorii ºi cu 10,9% la proteinã;
− în familiile de pensionari ASS consumul de calorii a sporit cu 6,7%
ºi cel de proteine cu 6,3%.

OFERTA AGRICULTURII DE TRANZIÞIE – ESTIMÃRI
DE NIVEL ªI STRUCTURA
Minodora MOLDOVAN
Agricultura este în principal cheia supravieþuirii, pe mãsurã ce
agricultura se dezvoltã ºi economia naþionalã, standardul de viaþã se ridicã,
cerinþele sporesc, nevoile ºi preferinþele nutriþionale se schimbã atât
cantitativ cât ºi calitativ. Pe mãsurã ce veniturile populaþiei cresc, cererea
pentru produsele agricole ºi în special animaliere sporeºte în timp ce
consumul de cereale descreºte.
Dezvoltarea agriculturii oferã resurse pentru satisfacerea cererii de
produse alimentare în corelaþie cu veniturile populaþiei destinate consumului
agroalimentar.
În acest deceniu, în þara noastrã, cererea se va menþine la nivelul
actual de 3.100-3.200 cal/zi ºi 110-114 g proteinã, dar vor avea loc mutaþii
din punct de vedere calitativ în sensul cã în structura consumului va spori
ponderea produselor animaliere. Dacã în perioada 1991-1992, proteina
animalã va deþine 48% din necesar în anul 2000 aceasta tinde sã ajungã la
60% (54-68g). În þãrile dezvoltate, disponibilul energetic zilnic este de circa
3.400 calorii cu variaþii situate între 3.133 calorii (Turcia), 3.632 calorii
(SUA), 3.868 calorii (Belgia ºi Luxemburg), disponibilul proteic ce revine pe
locuitor în þãrile dezvoltate este în medie de 101,2 g/zi cu variaþii între 97 g
(Austria) ºi 120 g (SUA).
În calculele estimative efectuate pentru România s-a avut în vedere
ridicarea consumurilor pe locuitor la un nivel comparabil cu cel mediu
european actual (tabelul 1).
Tabelul 1
Consumul mediu anual pe locuitor la principalele produse alimentare
Specificare

Produse vegetale, din care:
- produse din cereale (echivalent fãinã)
- cartofi

UM

kg
kg

Nivel
România
mediu 1989 1991- 1993- 1996european
1992 1995 2000
110
64

157,3 165
71,7 70

140
70

126
80
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Specificare

UM

Nivel
România
mediu 1989 1991- 1993- 1996european
1992 1995 2000
kg
110
135,6 135 130 120
kg
41
24,7 25
22
22

- legume
- zahãr
Produse animaliere, din care:
- carne ºi produse din carne
kg
- lapte ºi produse din lapte (exclusiv unt)
l
- ouã
buc.

75
207
276

50,2 58
135,9 180
229 230

65
210
250

75
230
250

Dacã sub aspectul totalului de calorii ºi de proteinã consumate zilnic
situaþia este relativ bunã faþã de media europeanã, din punct de vedere al
structurii se remarcã un dezechilibru datorat consumului mai redus de
produse animaliere. La cereale rezultã un consum direct mai mare faþã de
nivelul mediu european actual, în timp ce la carne, lapte ºi ouã, consumul
este mai redus ºi se tinde ca la sfârºitul deceniului sã se apropie de cel al
þãrilor dezvoltate.
Din totalul caloriilor necesare în medie pe zi, cerealele vor deþine
ponderea cea mai mare, în special prin aportul alimentar al grâului, care va
reprezenta 31-38% din necesarul caloric zilnic.
Asigurarea cererii de produse agroalimentare pentru populaþie într-o
structurã energo-proteicã îmbunãtãþitã, precum ºi corelarea cererii cu
dezvoltarea economico-socialã generalã se va putea face printr-o sporire
proprie a producþiei agricole. Pornind de la acest obiectiv, în actualul
deceniu se doreºte o creºtere a randamentelor la principalele produse
agricole pe de o parte, ca urmare a majorãrii cantitative ºi calitative a
factorilor alocaþi ºi pe de altã parte ca efect al sporirii interesului
producãtorilor faþã de calitatea lucrãrilor executate.
Prioritatea ce trebuie acordatã de cãtre Guvern problemelor
alimentare, materiale ºi agricole se materializeazã prin alocarea unui volum
însemnat de resurse paralel cu acordarea de expertizã managerialã
calificatã sectorului agroalimentar va dovedi cã autosuficienþa în produse de
bazã pentru hrana populaþiei poate fi atinsã încã din acest domeniu.
Pornind de la premisa cã pãmântul este principalul mijloc de producþie
în agriculturã ºi cã el trebuie folosit cât mai intens pentru asigurarea
securitãþii alimentare, în acest domeniu, în România se simte nevoia
stabilirii prioritãþilor în utilizarea fondului funciar (tabelul 2).
Estimarea evoluþiei viitoare a modului de folosire a terenurilor din
România a þinut seama de: modificãrile apãrute ca urmare a aplicãrii
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reformei agrare, ºtiut fiind cã în primii ani mulþi producãtori vor înfiinþa
plantaþii de vii ºi livezi; posibilitãþile de trecere a diferitelor suprafeþe dintr-o
categorie de utilizare inferioarã într-una superioarã; resursele investiþionale
disponibile ºi posibile de antrenat pentru schimbarea folosinþei.
Tabelul 2
Principalele categorii de folosinþã
Specificare
Suprafaþa agricolã
Suprafaþa arabilã
Pãºuni naturale
Fâneþe naturale
Vii ºi pepiniere viticole
Livezi ºi pepiniere pomicole
x

- mii ha 1990x 1991-1992 1993-1995 1996-2000
14.746,5
14.760
14.764
14.790
9.441,0
9.441
9.720
9.950
3.260,4
3.260
3.050
3.000
1.449,3
1.450
1.384
1.204
275,2
278
280
286
320,6
321
330
350

Estimãri.

Sursa: Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei.

Multã vreme în evoluþia omenirii, producþia vegetalã a constituit principala sursã de asigurare a alimentaþiei umane. Pe mãsurã ce procesele de
dezvoltare economico-sociale s-au amplificat, aportul energetic al produselor vegetale s-a redus, acestea devenind intens folosite în sectorul creºterii
animalelor ºi în furnizarea de materii prime specifice diferitelor industrii.
Corelaþiile stabilite între necesarul de produse vegetale ºi
randamentele estimate a se înregistra în acest deceniu în România au
permis stabilirea mãrimii suprafeþelor cultivate la principalele plante ºi deci a
unor posibile alternative de structuri de producþie.
Realizarea acestor proiecþii, va face necesarã luarea de mãsuri în
domeniul cercetãrii agricole, ameliorãrii funciare ºi irigaþiilor, investiþiilor
publice ºi private, asigurãrii cu maºinile ºi utilajele necesare, etc.
În 1990, din totalul suprafeþei arabile, cultura cerealelor a deþinut o
pondere de 61%, iar în variantele proiectate pentru acest deceniu
suprafeþele vor creºte de la 64% la 66,8% (de la 6.027 mii hectare în 1991
la 6.648 mii hectare în anul 2000). Aceastã majorare propusã a þinut seama
de multitudinea funcþiilor pe care le îndeplinesc cerealele – sursã de hranã
directã sau indirectã (prin intermediul utilizãrii în furajarea animalelor, prin
industrializare, comerþ etc.).
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Astfel, datele privind consumul de cereale pe locuitor (incluzând
stocurile, importul ºi exportul de furaje) pentru unele þãri dezvoltate indicã
niveluri cuprinse între 314 kg (Olanda) ºi 1.413 kg (Danemarca), România
cu peste 800 kg cereale pe locuitor se situeazã cu 33% peste media þãrilor
dezvoltate.
O datã cu privatizarea agriculturii prin diversificarea gamei de plante ºi
animale crescute de producãtorii agricoli, cerealele îºi vor pierde din funcþia
lor alimentarã directã, sporind în schimb cea indirectã; astfel cerealele vor fi
utilizate în continuare în cantitãþi mai mari din prelucrãri industriale ca
urmare a extragerii substanþelor utile necesare consumului uman.
Produsele vegetale secundare provenite din cultivarea cerealelor
(paie, pleavã, coceni, ciocãlãi) care nu pot fi folosite în mod direct în hrana
omului, devin o sursã alimentarã valoroasã pentru rumegãtoare, în special,
care le transformã în lapte ºi carne.
Nivelul producþiei medii realizat la cereale în 1990 este relativ scãzut,
situând þara noastrã cu mult sub cele europene; la grâu s-a realizat o
producþie medie de 3.235 kg/ha faþã de peste 6.000 kg/ha cât s-a obþinut în
Olanda, Franþa, Germania, Ungaria, Regatul Unit.
În þara noastrã, grâul fiind principala plantã panificabilã (tabelul 3)
pentru acest domeniu se estimeazã o sporire a suprafeþelor cultivate cu 2528% paralel cu creºterea ºi a producþiei medii (la 3.800-4.200 kg/ha).
Din producþia totalã consumul uman se situeazã cã va fi în scãdere
de la 47,6% în 1991-1992 la 32,1% în 1993-1995 ºi la 25,2% în 1996-2000;
menþionãm cã aceastã alternativã a presupus cã prin creºterea veniturilor
populaþiei se va schimba structura alimentaþiei ºi ponderea produselor vegetale, în special pâine ºi produse panificabile se va reduce în favoarea produselor animaliere. Atingerea nivelurilor de producþie proiectate, va permite ºi
disponibilizarea unor însemnate cantitãþi de grâu pentru export sau stocare.
Tabelul 3
Evoluþia principalilor indicatori la cultura grâului
Specificare
Suprafaþa
Producþia medie
Producþia totalã
Consum uman
Revine din producþia totalã

UM 1991-1992 1993-1995 1996-2000
mii ha
2.341,0
2.607,0
2.786,0
kg/ha
3.300
3.800
4.200
mii t
7.725,0
9.906,6 11.701
mii t
3.674,7
3.182,4
2.945,8
%
47,6
32,1
25,2

60
În grupa cerealelor o pondere însemnatã o deþine porumbul (tabelul
4). Creºterea standardului de viaþã va conduce la o reducere a cantitãþilor
de porumb destinate consumului uman direct.
Tabelul 4
Evoluþia principalilor indicatori la cultura porumbului
Specificare
Suprafaþa
Producþia medie
Producþia totalã
Consum uman
Revine din producþia totalã
Consum furaje

UM
mii ha
kg/ha
mii t
mii t
%
mii t

1991-1992 1993-1995 1996-2000
2.778
2.590
2.390
3.400
4.200
5.000
9.445
10.878
11.950
801,0
698,7
594,0
8,4
6,4
5,0
6.800,4
7.941,0
8.843,0

Extinderea în marea producþie a unor soiuri de porumb cu potenþial
biologic ridicat ºi diferenþierea utilizãrii acestora în funcþie de condiþiile naturale va permite o reducere a suprafeþelor cultivate. De asemenea, porumbul
fiind o prãºitoare care necesitã multã manoperã nu va fi cultivat de producãtori decât pentru satisfacerea strictã a necesarului. Dacã în 1990 porumbul
a ocupat 29% din suprafaþa arabilã, se estimeazã ca aceasta sã ajungã în
1993-1995 la 26,6% ºi la 24% în 2000. În acest timp se estimeazã cã producþia totalã va înregistra o creºtere la bazã situându-se producþiile medii
care se vor majora de la 4.200 kg/ha în 1993-1995 la 5.000 kg/ha în 2000.
Din producþia totalã de porumb estimatã a se obþine, 72-74% va fi utilizatã pentru furajarea animalelor, consumul uman urmând sã deþinã 8,4%
în 1991-1992 ºi circa 5% în anul 2000, fenomen explicabil pe de o parte prin
extinderea activitãþii de creºtere a animalelor în cadrul exploataþiilor agricole
ºi pe de altã parte prin schimbãrile structurale preconizate a se produce în a
doua parte a acestui deceniu în consumul populaþiei.
Suprafaþa cultivatã cu orz ºi orzoaicã se estimeazã cã reprezintã în
medie 8% din arabil (tabelul 5).
Tabelul 5
Evoluþia principalilor indicatori la cultura orzului ºi orzoaicei
Specificare
Suprafaþa
Producþia medie
Producþia totalã
Consum furaje

UM
mii ha
kg/ha
mii t
mii t

1991-1992
770
4.500
3.465
2.469,4

1993-1995
1.100
5.000
5.500
4.036

1996-2000
1.300
5.550
7.150
5.391,8
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Cele mai frecvente utilizãri ale orzului sunt în furajarea animalelor ºi
în industria alcoolului sub formã de malþ. Orzul conþine o cantitate sporitã de
proteinã (11-15%) comparativ cu alte cereale având valoare nutritivã
deosebitã datã de conþinutul înalt, faþã de alte furaje cultivate, în lizinã,
triptofan ºi cistinã, fapt pentru care este recomandat în hrana animalelor
tinere la îngrãºat. Având în vedere estimãrile privind evoluþia efectivelor de
animale, mai ales a porcinelor, se estimeazã cã se va putea produce o
creºtere a suprafeþelor cu orz concomitent cu intensificarea acþiunilor de
generalizare a unor soiuri mai productive. În acest deceniu se considerã cã
producþia medie la orz va putea creºte cu circa 22% (de la 4.500 kg/ha la
5.500 kg/ha).
Ovãzul este apreciat ca un furaj cu acþiune favorabilã mai ales în
procesul de reproducþie a animalelor ºi în stimularea creºterii tineretului.
Suprafaþa de ovãz se estimeazã sã fie de 108 mii ha (1991-1992) ceea ce
va reprezenta 1,1% din arabil. Sporirea în continuare a necesarului de ovãz
va determina o majorare a suprafeþelor, astfel ca în anul 2000 suprafeþele
cultivate cu ovãz sã ajungã la 130 mii ha, ceea ce va însemna 1,3% din
arabil. Rezultatele obþinute în cercetare, soiurile performante existente vor
permite ca în acest deceniu sã aibã loc o sporire a randamentelor
ajungându-se la aceastã culturã la peste 2.000 kg/ha.
Orezul va deþine o suprafaþã redusã în arabil (0,4%) proiecþiile fãcute
relevând pentru perioada 1991-2000 menþinerea relativ constantã a situaþiei
suprafeþelor. Cantitãþile necesare consumului uman din þara noastrã sunt de
1,5-2 ori mai mari decât producþiile posibile de obþinut, acest deficit urmând
a se acoperi ºi în continuare din import.
Fasolea boabe, importantã în alimentaþie atât prin aportul proteic cât
ºi prin calitãþile sale gustative, între 1991-1992 se estimeazã cã va deþine
1,7% din arabil. Creºterea producþiilor medii de la 950 la 1.500 kg/ha va
conduce la reducerea suprafeþelor cultivate cu fasole ajungându-se la 1,4%
în 2000. Se estimeazã cã necesarul pentru consumul alimentar care va
reprezenta 78,1% în 1991-1992 ºi 46,5% în 2000 din producþia totalã ce va
fi obþinutã, va scãdea pe mãsurã ce se va modifica cererea solvabilã a
populaþiei.
Suprafaþa ocupatã cu legume de câmp va fi între 1991-1992 de 252,0
mii ha, estimându-se a se realiza o producþie medie de 15.000 kg/ha.
Strategia adoptatã de modificare a structurilor calitative ale
consumurilor alimentare în direcþia sporirii importanþei produselor animaliere
va avea ca efect o reducere a consumului actual de legume.
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Cantitãþile de legume estimate a se consuma în perioada 1996-2000
faþã de 1991-1992 vor putea înregistra o uºoarã scãdere (2.921,5 mii tone
faþã de 3.180 mii tone). Este de presupus cã la cartof, aliment important în
hrana omului, a animalelor, dar ºi materie primã pentru industria amidonului
ºi spirtului se va înregistra în acest deceniu o sporire a producþiilor medii, ca
urmare a generalizãrii rezultatelor cercetãrilor specializate, fenomen ce va
induce o diminuare a suprafeþelor cultivate (tabelul 6).
Tabelul 6
Evoluþia principalilor indicatori la legume de câmp
Specificare
Suprafaþa
Producþia medie
Producþia totalã
Consum uman
Revine din producþia totalã

UM
mii ha
kg/ha
mii t
mii t
%

1991-1992 1993-1995 1996-2000
252,0
239,0
229,0
15.000
20.000
23.000
3.780
4.780
5.267
3.180
3.110,6
2.921,5
84,0
65,1
55,5

Þinând seama de stadiul cercetãrilor în ameliorarea cartofului, de
resursele genetice existente în urmãtorii ani existã posibilitatea creerii unor
noi tipuri de soiuri de cartofi cu dinamicã rapidã de formare a tuberculilor, cu
rezistenþã la manã, degenerare viroticã ºi cu capacitate de producþie ridicatã
mai ales la soiurile târzii pentru consum. De asemenea, se va acorda
atenþie extinderii soiurilor care se preteazã la industrializare (sub formã de
fulgi ºi spirt) tocmai pentru o mai completã ºi diversificatã utilizare a
producþiilor obþinute (tabelul 7).
Tabelul 7
Evoluþia principalilor indicatori la cultura cartofului
Specificare
Suprafaþa
Producþia medie
Producþia totalã
Consum uman
Revine din producþia totalã

UM
mii ha
kg/ha
mii t
mii t
%

1991-1992 1993-1995 1996-2000
337,3
318,4
318,4
14000
16000
22000
4722,2
5094,4
7004,0
1648,9
1674,0
1947,7
34,9
32,8
27,8
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Consumul de zahãr, în echivalent sfeclã de zahãr, va înregistra spre
sfârºitul acestui deceniu o reducere, ca efect a modificãrii comportamentului
alimentar al populaþiei prin diversificarea substituþiilor ce se vor produce în
raþiile alimentare sporind cantitãþile de fructe, struguri ºi miere (tabelul 8).
Tabelul 8
Evoluþia principalilor indicatori la sfecla de zahãr
Specificare
Suprafaþa
Producþia medie
Producþia totalã
Consum uman
Revine din producþia totalã

UM
mii ha
kg/ha
mii t
mii t
%

1991-1992 1993-1995 1996-2000
208,3
218,9
218,9
25.000
29.000
32.000
5.207,5
6.348,1
7.004,8
4.905,5
4.383,6
4.460,2
94,2
69,0
63,6

Se estimeazã cã în acest deceniu ponderea suprafeþei ocupate în
arabil de culturile de sfeclã de zahãr se va menþine, faþã de 1989, relativ
constantã. Totodatã, prin diminuarea consumului de zahãr existã
posibilitatea apariþiei unui excedent începând chiar din 1993, ºi care va
putea fi orientat spre export.
Deoarece România nu este exportatoare de zahãr recunoscutã este
de dorit ca în viitor aceasta fie sã-ºi micºoreze suprafeþele cultivate cu
sfeclã de zahãr, fie excedentul înregistrat sã-l înnobileze în produse alimentare ºi apoi acestea sã fie vândute în afara graniþelor þãrii tocmai pentru a
contribui la o realã îmbunãtãþire a eficienþei finale a sfeclei de zahãr.
La floarea-soarelui deºi se estimeazã cã suprafeþele vor înregistra o
uºoarã creºtere, totuºi ca pondere în arabil acestea se vor menþine relativ
constante faþã de 1989 (tabelul 9).
Tabelul 9
Evoluþia principalilor indicatori la floarea-soarelui
Specificare
UM
1991-1992 1993-1995 1996-2000
Suprafaþa
mii ha
426,6
447,7
447,7
Producþia medie
kg/ha
1.600
1.900
2.300
Producþia totalã
mii t
682,5
850,6
1.029,7
Consum uman
mii t
268,5
272,8
277,5
Revine din producþia totalã
%
30,3
32,0
27,0
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Producþiile medii proiectate a se realiza în acest deceniu vor fi de
1.990-2.300 kg/ha, un rol de seamã în atingerea acestor niveluri avându-l
introducerea în culturã a unor soiuri din ce în ce mai productive, rezistente
la dãunãtori ºi boli, bine adaptate condiþiilor pedoclimatice ºi cu un conþinut
ridicat de ulei ºi proteinã.
Completarea necesarului de grãsimi vegetale din consumul uman se
va mai face ºi cu ulei de soia. În acest deceniu acoperirea cererii de
consum pentru aceasta din urmã se va realiza atât prin creºterea
suprafeþelor cultivate cât ºi prin sporirea producþiilor medii.
Valoarea nutritivã ridicatã a boabelor de soia explicã de ce cantitãþi
însemnate din acest produs vor fi utilizate ºi în hrana animalelor (9,9% din
producþiile totale estimate a se obþine în 1991-1992 ºi 48,8% în 1996-2000).
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MARKETINGUL ÎN PRACTICA ORGANIZÃRII
PIEÞELOR PRODUSELOR AGRICOLE
(necesitãþi, oportunitãþi, direcþii)
Anca BERINDEI,
Radu PATACHI
În condiþiile descentralizãrii structurilor economice din agriculturã ºi al
pluralismului formelor de proprietate în care proprietatea particularã devine
nucleul de forþã a producþiei, piaþa constituie spaþiul economic în care
producãtorul ºi consumatorul, presupuºi buni cunoscãtori ai ofertei ºi cererii,
sunt interesaþi în obþinerea celui mai bun preþ ºi a celui mai bun produs.
Dacã pânã acum marketingul a fost considerat ca teorie în abordarea
conceptului de piaþã, în actualul stadiu economic, politic ºi social,
marketingul devine o necesitate concretã în practica constituirii ºi organizãrii
pieþelor produselor agricole.
În faza preliminarã de organizare a pieþelor produselor agricole pe
baze noi este necesarã stabilirea dimensiunii lor pentru a da o imagine de
ansamblu a pieþei, a cadrului general la care se raporteazã activitatea
producãtorilor agricoli ca ºi relaþiile pe care le au în cadrul mecanismului
acþiunii economice. Dimensiunea pieþei este datã de capacitatea, evoluþia ºi
structura internã a acesteia.
Procesul dinamic al pieþei este marcat de evoluþia schimbãrilor de
ordin cantitativ ºi calitativ; fãrã a trece pe plan secundar mutaþiile de ordin
calitativ se remarcã în dimensionarea pieþelor aspectul cantitativ al
fenomenelor de piaþã; fenomene ce cuantificã capacitatea pieþei. Sub acest
aspect capacitatea pieþei poate fi identificatã cu mãrimea globalã a cererii,
cu mãrimea globalã a ofertei sau cu dimensiunile relaþiilor de schimb ca
rezultat din confruntarea cererii ºi a ofertei pe piaþã.
În caracterizarea capacitãþii pieþei ºi a dimensiunilor ei s-a considerat
cã pe primul loc se situeazã cererea care, în cazul produselor agricole, se
poate identifica cu necesarul de consum alimentar, pornind de la normele
fiziologice de consum influenþate în mod obiectiv de nivelul ºi distribuþia
veniturilor.
În condiþiile þãrii noastre, dupã cum considerã unii specialiºti,
greutatea specificã a diferitelor grupe de alimente în cadrul unui numãr total
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de calorii de persoanã ar trebui sã fie: 40% cereale ºi leguminoase, 12%
grãsimi animale, 8% carne ºi peºte, 2% ouã, 15% lapte ºi produse lactate,
8% zahãr ºi produse zaharoase 15% legume ºi fructe.
În dimensionarea capacitãþii pieþei produselor agricole s-a avut în
vedere anul 1989, pentru care s-a stabilit necesarul mediu anual de consum
pe locuitor, pe baza necesarului anual de produse alimentare pe grupe de
consumator în funcþie de sex, vârstã, mãrimea efortului în cadrul activitãþilor
desfãºurate de populaþia activã.
Organizarea pieþelor produselor agricole necesitã o imagine a
fenomenelor de piaþã cuantificatã în dimensiunile cererii, ofertei ºi ale
consumului la principalele produse agricole.
Dimensiunea pieþei produselor agroalimentare
Produsul
1. Lapte
2. Carne
3. Ouã
4. Grâu
5. Ulei
6. Zahãr
7. Cartofi
8. Legume
9. Fructe

UM
l/pers.
kg/pers.
buc/pers
kg/pers.
kg/pers.
kg/pers.
kg/pers.
kg/pers.
kg/pers.

Necesar mediu
anual
191,60
51,10
222,80
91,00
9,80
24,38
89,36
96,16
113,20

Producþie pe
locuitor
195,50
82,50
304,00
342,80
12,45
35,10
190,50
161,00
68,30

Consum mediu
anual
92,14
42,73
193,60
162,30
7,85
11,18
54,22
119,40
38,20

În evaluarea stadiului pieþei produselor agricole se poate remarca
raportul cerere-ofertã care în toate cazurile produselor analizate este
subunitar excepþie fãcând fructele pentru care oferta este cu 40% mai micã
faþã de necesarul mediu anual.
În cazul ofertei produselor agricole deºi, în medie, ar fi satisfãcute
necesitãþile de consum, totuºi nivelul consumului mediu anual pe persoanã
nu atinge standardele prescrise ca fiind optim necesare decât în douã
cazuri, la legume ºi la grâu. La 33% din produsele analizate consumul
efectiv nu depãºeºte 50% din necesarul alimentar.
În acest caz, piaþa produselor agricole în momentul analizei se
gãseºte în situaþia în care raportul ofertã-cerere este deficitar, nu atât sub
aspectul cantitativ ci sub aspectul politicii economice practicate, când
exportul produselor agroalimentare era efectuat în condiþiile în care oferta
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nu putea asigura necesarul alimentar al populaþiei afectând asigurarea
securitãþii alimentare; nivelul consumului mediu anual cu toate cã
reprezenta din producþia anului raportatã la locuitor doar între 28,5% ºi
75%, totuºi ea nu a satisfãcut necesitãþile de consum decât la 2 din cele 9
produse agroalimentare. Toate acestea au fost efectele unei politici
economice supercentralizate în care oferta pe piaþã practic apãrea ºi
dispãrea convulsiv pe când caracterul permanent al cererii punea amprenta
penuriei evidente.
Concluzionând situaþia dinaintea evenimentelor din decembrie 1989
piaþa produselor agricole era dominatã de un numãr relativ mic de
producãtori supradimensionaþi pentru care posibilitatea de manifestare a
concurenþei era limitatã de coordonarea excesiv centralizatã, ceea ce a
deteriorat condiþiile de satisfacere a cererii.
Condiþiile create de legea fondului funciar fac din producãtorul agricol
factor mobilizator, atât în ce priveºte producþia, cât ºi formarea pieþelor
produselor agricole. Aplicarea legii fondului funciar creeazã cadrul
pluralismului formelor de proprietate în agriculturã.
Existenþa unui numãr relativ ridicat de mici producãtori agricoli
determinã apariþia unei oferte de produse agricole sezoniere ºi permanente
- ofertã ce acþioneazã asupra cererii atât ca dimensiuni, cât ºi ca structurã.
Restrângerea pieþei produselor agricole se poate realiza pe baza
lãrgirii autoconsumului. Numãrul mare al micilor producãtori pe piaþã poate
garanta de asemenea puterea pieþei ºi crearea cadrului concurenþial necesar.
Însã o concurenþã autenticã se poate crea numai în condiþiile în care
marea elasticitate a venitului din agriculturã ºi în special a preþului
produsului agricol este un stimulent sigur în încurajarea mijloacelor de a
obþine preþul cel mai bun în achiziþionarea inputurilor pentru sporirea
profitului minim.
Informaþiile pe care le deþin producãtorii agricoli ca bazã de negocieri
în alegerea optimã a partenerilor de afaceri (furnizorii inputurilor) poate fi
profitabilã numai dacã sunt îndeplinite douã condiþii:
1. existenþa diferenþelor de preþ pe pieþele agricole care sã
depãºeascã costurile cu valorificarea;
2. posibilitatea producãtorilor de a alege între diferitele firme
furnizoare de inputuri pentru agriculturã.
Un factor dinamizator al pieþei îl constituie preþurile; cu grad mare de
importanþã în rândul factorilor care influenþeazã cererea de mãrfuri a
populaþiei preþurile se situeazã pe acelaºi plan cu veniturile.
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În condiþiile unui anumit nivel al venitului, volumul fizic al cererii
depinde de nivelul preþului cu amãnuntul, deci nivelul preþurilor influenþeazã
nivelul de accesibilitate al cererii.
Acþiunea de liberalizare a preþurilor este un factor de evoluþie al pieþei
produselor agricole. Majorarea preþului produselor alimentare nu va
determina în mod obligatoriu reducerea cererii dar poate determina
redimensionarea ºi dirijarea cererii spre alte produse creând o mutaþie în
accesibilitatea produsului.
În etapa de negociere, atât producãtorul cât ºi comerciantul de
produse agricole îºi stabilesc unele limite de abatere a preþului produsului,
limite în care costurile nu pot fi mai mari decât preþurile.
Elasticitatea acestora este datã de costurile individuale ale
producãtorilor care permit o anumitã variaþie de preþ.
Fixarea preþului implicã cunoaºterea tuturor componentelor acestuia
astfel încât sã poatã maximiza poziþia competitivã a producãtorului fãrã a
afecta nivelul profitului.

Formarea preþului pe pieþele locale
Dimensiunile spaþiale ale pieþei, datã de distribuþia teritorialã a
exploataþiilor agricole ºi a firmelor de comercializare determinã costuri care
pun serioase bariere la valorificarea produselor. De remarcat este faptul cã,
consumul apare din confruntarea zonalã a cererii ºi ofertei de produse
agroalimentare. Piaþa totalã a produselor agricole este astfel împãrþitã în
numeroase pieþe locale delimitate teritorial.
Cu privire la piaþa localã câteva elemente necesitã a fi luate în calcul
în procesul de formare a preþului, elemente cu care producãtorii agricoli sunt
confruntaþi.
Acestea sunt, de fapt, condiþiile de livrare ºi perioada în care va avea
loc schimbul pe piaþa localã.
Faptul cã, în condiþiile actualei perioade de trecere a agriculturii la
economia de piaþã, nu existã o piaþã centralã organizatã în care cotaþiile pieþei sã fie folosite ca standard în operaþiunile de schimb, negocierea se realizeazã la nivelul pieþelor locale. Aceasta explicã de ce volumul producþiei
inclus în procesul de formare al preþului pe pieþele locale reprezintã numai
într-o micã proporþie întregul volum comercializat pe întreaga piaþã.
Deºi existã preþuri publicate în buletinele de informare statisticã ele
reprezintã doar preþurile medii pe anumite perioade pentru întreaga piaþã. În
consecinþã ele sunt folosite ca bazã în negocierile pe micile pieþe locale dar
nu reflectã preþurile curente care dominã fiecare piaþã localã în parte.
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Privit ca instituþie de afacere, marketingul agricol este creat în special
pentru îmbunãtãþirea organizãrii pieþei produselor agricole ºi implicit a
situaþiei economice a acestui sector.
Marketingul agricol, prin gama largã de servicii pe care o include,
poate deveni o adevãratã instituþie menitã sã gãseascã momentul, locul ºi
modul de valorificare al producþiei în cele mai bune condiþii, atât pentru
consumatori ca ºi pentru producãtori, aducând pe piaþã cel mai bun produs
pentru consumatori la cel mai bun preþ pentru producãtori.
Sub aspectul câmpului de acþiune al marketingului agricol ºi al aportului sãu la formarea ºi organizarea pieþelor agricole, societãþile agrare se
caracterizeazã printr-un înalt grad de autosatisfacere la nivelul comunitãþii
rurale ºi chiar la nivelul gospodãriei individuale, dar totuºi la acest nivel local
cererea pentru servicii comerciale de marketing cum sunt: transport,
prelucrare, depozitarea produselor agricole este extrem de limitatã.
Ca o consecinþã a dezvoltãrii ºi creºterii economice exprimate prin
gradul de urbanizare creºterea standardelor de viaþã genereazã creºterea
cererii pentru servicii în general ºi face sã creascã volumul resurselor
economice destinate marketingului agricol; producþia ºi marketingul fiind
interdependente.
Producãtorii agricoli, creatorii ofertei, trebuie convinºi cã existã pentru
produsele lor pieþe profitabile. Caracterul gravitaþional al pieþei pentru
producãtori este dat de posibilitatea de a combina obþinerea unui preþ bun
cu asigurarea unei vânzãri certe.
De cele mai multe ori proiectele de marketing au fost abandonate, fie
cã preþurile nu au fost susþinute suficient printr-o dotare suplimentarã a
infrastructurii pieþei fie cã nu s-a realizat o productivitate corespunzãtoare.
Politica de marketing agricol are în principal patru obiective de bazã:
1. încurajarea producþiei în întâmpinarea creºterii cererii de consum;
2. distribuþia inputurilor neagricole producãtorilor agricoli;
3. protecþia consumatorului faþã de practicarea unor preþuri excesiv
de mari;
4. promovarea unui marketing eficient.
Se contureazã în acest fel douã ipostaze ale politicii de piaþã. Prima
este aceea în care guvernul încuvinþeazã reglarea liberã a pieþei, comerþul
rãmînând în mâinile întreprinderilor private sau organizaþiilor de producãtori,
promovând astfel practicarea unui comerþ onest. Al doilea tip de politicã
este cu participarea guvernului în activitatea de marketing, el executând
activitãþi de comerþ în concurenþã cu firme particulare sau deþinând
exclusivitate operaþiunilor de vânzare-cumpãrare pentru anumite produse.
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Un motiv principal dar nu suficient pentru participarea puterii publice
la activitãþile comerciale este însã controlul asupra preþurilor. Politica de
preþuri este un important instrument în implicarea guvernului în activitatea
de marketing.
Practicarea unui preþ avantajos cere ca sistemul de marketing sã
rãspundã atât la schimbãrile în cererea de consum, cât ºi la schimbãrile
ofertei generate de tehnologia de producþie adoptate, astfel încât eficienþa
globalã a sistemului de marketing sã impunã o eficienþã, atât din punct de
vedere tehnic cât ºi din punct de vedere economic.

Limitele aplicãrii marketingului agricol
În cazul þãrii noastre, în stadiul incipient al implicãrii marketingului în
formarea ºi organizarea pieþelor produselor agricole limitele aplicãrii lui cu
rezultate imediate în îmbunãtãþirea activitãþii sectorului agricol ºi al
organizãrii pieþelor sunt generate în principal de trei neajunsuri majore ce
constituie rezistenþa unei structuri de marketing în agriculturã ºi anume:
deficienþa infrastructurii, slaba poziþie de negociator a producãtorului agricol
ºi lipsa de informare la nivelul producãtorului.
1. Deficienþa infrastructurii
ªtiut fiind cã orice þarã, în general, deþine o anumitã infrastructurã a
comunicaþiilor care de altfel servesc întreaga economie ºi nu numai
agricultura, caracterul adecvat al acestor servicii vitale afecteazã structura
ºi costurile marketingului în agriculturã. În cadrul acestor servicii transportul
are o importanþã crucialã. Existenþa reþelei de cãi ferate ºi ºosele adecvate
este necesarã în folosirea mijloacelor de transport rapide fãrã de care,
costurile pe distanþele mari ar deveni prohibitive ºi ar limita în mare mãsurã
dimensiunile pieþei.
Dezvoltarea marketingului agricol poate de asemenea determina o
aprovizionare mai bunã a pieþei având în dotare o infrastructurã specializatã
care include clãdiri pentru depozitare, ambalare, condiþionare ºi
comercializare.
Lansarea ºi progresul marketingului în activitatea sectorului agricol
sunt tipic frânate de nivelul scãzut al dotãrii infrastructurii în general, cât ºi
în domeniile proprii agriculturii.
Aceastã problemã persistã ca urmare a lipsei investitorilor în acest
domeniu. Acordarea de credite investitorilor particulari nu creeazã o
motivaþie pentru astfel de acþiuni ca urmare a riscurilor inadmisibil de mari
pe care le implicã astfel de investiþii privind dotarea agriculturii cu o
infrastructurã specializatã.
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În aceste condiþii înfiinþarea unor cooperative de marketing cu capital
de stat poate fi consideratã o soluþie profitabilã la nivelul întregii societãþi.
2. Poziþia slabã de negociatori a producãtorilor
Urmãrind structura competitivã a pieþelor produselor agricole este
evidentã existenþa producãtorilor, intermediarilor ºi consumatorilor în aºanumitul consens al mecanismului acþiunii economice. De remarcat este însã
cã numãrul intermediarilor depãºeºte cu mult numãrul producãtorilor
individuali. În aceastã situaþie poziþia producãtorilor în cadrul negocierilor
tinde sã se deterioreze.
Aceastã situaþie de oligopol pe piaþa produselor agricole, în care
numãrul intermediarilor pe piaþã este mai mare decât numãrul relativ mic al
producãtorilor individuali, nu dã posibilitate producãtorilor de a controla
preþul. Cu alte cuvinte, producãtorii pot face, în general, o realã alegere în
ceea ce priveºte pieþele de desfacere, deoarece intermediarii (cumpãrãtorii)
sunt obligaþi sã se concureze între ei oferind un preþ mai bun sau un serviciu
calitativ superior pentru a-ºi asigura oferta.
Contrar acestei situaþii, în þãrile dezvoltate poziþia cumpãrãtorilor
(intermediarilor) este atât de puternicã încât practic producãtorii nu au
efectiv nicio alegere de fãcut cu privire la pieþele de desfacere fiind obigaþi
sã accepte orice preþ oferit de cumpãrãtori.
În acest context, este de remarcat totuºi cã, în þãrile dezvoltate acolo
unde producãtorii agricoli sunt neorganizaþi, poziþia lor de negociatori pe
piaþã este mai slabã.
3. Lipsa de informaþii a producãtorilor agricoli
Poziþia de negociator a producãtorului este subordonatã de departe
celui de-al treilea neajuns analizat ºi anume lipsa de informaþie cu privire la
cursul preþurilor produselor agricole la previzionarea producþiei ºi a cererii
de produse, atât pe piaþa internã, cât ºi la export. Absenþa unui serviciu de
informaþii privind rapoarte ale pieþei produselor face ca intermediarii
(comercianþii) sã fie mai bine informaþi decât producãtorii individuali.
Pornind de la deficienþele actualului studiu de dezvoltare a
marketingului agricol în þara noastrã se pot contura obiectivele ºi politica de
implementare a marketingului în organizarea pieþelor produselor agricole.
Aceste obiective se definesc ca fiind:
a. îmbunãtãþirea cantitativã ºi calitativã a infrastructurii în special în
privinþa mijloacelor de transport adecvate, crearea ºi modernizarea
reþelei de ºosele ca ºi dezvoltarea altor forme de comunicare;
b. consolidarea poziþiei de negociator a producãtorului vis-a-vis de
intermediari în procesul de vânzare-cumpãrare;
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c. îmbunãtãþirea cantitativã ºi calitativã a informaþiilor legate de
pieþele produselor agricole.
Alãturi de dezvoltarea unei infrastructuri adecvate specifice sectorului
agricol, adunarea, prelucrarea ºi programarea informaþiilor referitoare la
piaþã sunt probleme a cãror rezolvare necesitã mãsuri la nivel
guvernamental ºtiut fiind fondurile mari pe care le incumbã aceste acþiuni la
nivelul sectorului agricol.
În realizarea unei informãri corecte a producãtorului cu privire la piaþa
produselor agricole se pot iniþia acþiuni sub controlul unor instituþii de
specialitate care sã asigure caracterul imparþial al informaþiilor.
De o deosebitã importanþã este realizarea celui de al doilea obiectiv
care priveºte consolidarea puterii producãtorului pe piaþã. În realizarea
acestuia, un rol deosebit revine strategiilor de marketing care practic pot fi
concretizate în înfiinþarea unor instituþii de marketing, fie de tipul
cooperativelor de marketing cu participare voluntarã a membrilor, fie de tipul
unor departamente (comisii) de marketing de tipul “marketing board”. În
ambele strategii menþionate executivul poate juca un rol important în
promovarea reformei în marketing.
Prima strategie este aceea a organizãrii cooperativelor de marketing
cu participare voluntarã al cãror rol potenþial este sã furnizeze membrilor lor
întreaga gamã de servicii de calitate ce privesc activitatea de producþie
pânã la valorificare, incluzând aprovizionarea cu seminþe, erbicide,
pesticide, furaje, sau prelucrarea, valorificarea ºi transportul producþiei.
Realizarea a trei condiþii apare evidentã în constituirea cu succes a
cooperativelor de marketing, ºi anume:
− crearea unui cadru stimulativ pentru toþi participanþii voluntari,
privind serviciile oferite ºi recrutarea unor membrii pregãtiþi sã-ºi
dedice timpul lor pentru rezolvarea problemelor comune;
− obþinerea unei participãri active a membrilor ºi menþinerea loialitãþii
ºi cadrului confidenþial al activitãþii ºi problemelor lor;
− obþinerea unor progrese evidente ºi reducerea costurilor sau
îmbunãtãþirea calitãþii servicilor de marketing în competiþie cu
potenþiali sau existenþi concurenþi.
Prima condiþie este uºor de realizat dacã se are în vedere
multitudinea serviciilor specifice prelucrãrii produselor agricole.
A doua strategie de implementare a marketingului în organizarea
pieþelor produselor agricole o constituie organizarea activitãþii de marketing,
de tipul “marketing board” care diferã de cooperative, aceste instituþii fiind
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într-o mãsurã mai directã controlatã de guvern, iar participarea la activitatea
instituþiei are caracter obligatoriu. Din punct de vedere tehnic, instituþiile de
tip “marketing board” sunt organizaþii ale producãtorilor în sensul cã aceºtia
sau reprezentanþii lor participã la conducerea instituþiei. De remarcat este
faptul cã în þãrile mai puþin dezvoltate puterea guvernamentalã îºi pune
amprenta în activitatea de conducere într-o mãsurã sporitã.
Funcþiile instituþiilor de tipul “marketing board” se pot manifesta printro varietate de forme.
O principalã funcþie este consideratã creºterea veniturilor
producãtorilor pe piaþã. Aceasta se poate realiza fie prin reducerea
costurilor de marketing, fie prin implementarea unor servicii care sã
sporeascã preþul de vânzare.
O altã funcþie o constituie reducerea gradului de incertitudine a
producãtorului pe piaþã prin asigurarea stabilitãþii pieþei. În plus, o astfel de
organizare este folositã spre a menþine cadrul legal de stabilire ºi percepere
a taxelor ce revin producãtorilor agricoli fãrã ca ei sã se preocupe de
aceastã problemã. În acest sens, se poate menþiona ºi funcþia fiscalã a
acestei organizãri de tip “marketing board” organizarea pieþelor produselor
agricole pe principiile politicii de marketing rãspunde etapei actuale de
transformare a structurilor agricole, asigurând producãtorilor preþurile cele
mai avantajoase la produsele comercializate pe plan intern sau extern.
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FORMAREA NOILOR STRUCTURI AGRARE: PROCES
ECONOMICO-SOCIAL COMPLEX ªI DE DURATÃ
Constantin BOLOCAN
Transformarea unui sistem economic supercentralizat într-un sistem
bazat pe economia de piaþã necesitã realizarea unor noi structuri.
Problema structurilor economice, privitã ca un mod de organizare, a
unui sistem economic, a societãþii în general într-o perioadã datã, frãmântã
gândirea economicã de multã vreme. Procesul de formare a structurilor
economice este complex ºi dinamic, fiind specific orânduirii sociale în care
este cantonat.
Reformele legislative care au modificat profund structurile dintr-un
ansamblu au durat mulþi ani ºi nu întotdeauna au fost complete ºi adecvate.
Agricultura, ca un element macrostructural a unui ansamblu
economic, a suferit mutaþii structurale de-a cursul timpului, declanºate de
Reformele Agrare, atât în România cât ºi în alte þãri.
Dupã patru decenii de la cel de-al doilea rãzboi mondial, agricultura
europeanã a trecut prin transformãri mai profunde decât în orice perioadã a
istoriei moderne, afirmã dr. Littmann, expert FAO (1).
Progresul tehnic ºi dezvoltarea economicã au alimentat o situaþie
împotriva cãreia guvernele au trebuit sã creeze ºi sã implementeze politici
agrare. În cadrul acestor politici, politicile structurale ocupã un rol central.
Se considerã cã structurile agrare reprezintã factorul-cheie pentru condiþiile
socioeconomice ale regiunilor rurale.
Tot acelaºi autor încercând sã defineascã conceptul de structurã
agrarã constantã cã “este destul de complicatã stabilirea unei definiþii stricte
a structurii agrare. S-a convenit însã, utilizarea acestui termen într-un sens
mai larg, adicã nu numai referitor strict la structurile gospodãriilor agricole ci
ºi pentru structurile de producþie, inclusiv tehnicile de producþie, aspectele
regionale, cum ar fi poziþia agricolã diferitã în contextul unor zone variate.
Alãturi de acestea trebuiesc luate în considerare ºi aspectele sociale ºi cele
de altã naturã. Structurile agrare sunt subordonate scopurilor principale ale
politicilor agrare, în mod special scopurilor asigurãrii cu alimente a
populaþiei la o calitate corespunzãtoare ºi la preþuri rezonabile, care sã
asigure în acelaºi timp o comparabilitate a veniturilor”.
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Mutaþiile în structurile agrare europene au fost marcate de reformele
funciare sau de scheme de consolidare funciarã. Acestea au reprezentat un
întreg complex de mãsuri politice care au influenþat structurile agrare, în
completare la condiþiile climatice, topografice, istorice ºi general economice.
Din aceastã cauzã, o evoluþie realã a eficienþei mãsurilor specifice pare
imposibilã la nivelul întregii agriculturi europene.
În RFG, dezvoltarea sectorului agrar, aratã G. Steffen (2) a suferit
diferite schimbãri, iar efectul lor pozitiv ºi negativ pot constitui exemplu
pentru alte þãri. Termenul de schimbãri structurale în sectorul agrar include
modificãrile nivelului absolut ca ºi a relaþiilor dintre factorii importanþi de
producþie cum ar fi: proprietatea, forþa de muncã ºi capitalul care sunt
direcþionate spre atingerea unei varietãþi de obiective.
Realizãrile din ultimii 30 de ani din agricultura germanã au fost
influenþate de mãsurile guvernului pentru îmbunãtãþirea structurilor agrare.
Dupã un raport întocmit de FAO, structurile agrare sunt influenþate de
mai mulþi factori importanþi.
− Factorii naturali ºi de asemenea influenþele istorice nu numai cã
modeleazã structurile agrare la un moment dat într-o þarã datã, ci ei
exercitã de asemenea o influenþã considerabilã asupra dezvoltãrii pe
mai departe a structurilor agrare. Factorii naturali pot fi influenþaþi numai într-o mãsurã limitatã, dar ei creeazã o mãrime extrem de variatã
a structurii de producþie, conform localizãrii specifice. Influenþele
istorice, pe de altã parte, sunt în mare mãsurã realizate de om.
Totuºi, impactul lor poate fi în mod normal (adicã fãrã mãsuri foarte
radicale) corectat sau ajustat numai pe perioade mai lungi de timp.
− Dezvoltarea economicã globalã într-o þarã datã va exercita o influenþã
aproape decisivã asupra dinamicii structurilor agrare. Unele þãri europene au încercat sã direcþioneze dezvoltarea structurilor agrare fie în
principal prin mãsuri legale ºi sisteme de credit (Italia), prin reforme
funciare radicale (Ungaria, Polonia) sau prin politici ale preþurilor ºi
subsidii (RFG, Norvegia) ca instrumente principale aplicate iniþial. Ele
au trebuit sã recunoascã cu toate cã mãsurile lor respective nu au
avut foarte mult succes în realizarea tuturor obiectivelor fixate ºi au
fost de asemenea obligate sã recurgã la alte mãsuri. Pe scarã mai
largã, toate þãrile au aplicat în final un amestec de operaþiuni ale pieþei
libere ºi de planificare – directive guvernamentale. Astfel, þãrile cu
economie de piaþã au introdus mecanisme de control legislative mai
stricte (de exemplu, asupra mãrimilor maxime ale fermei în producþia
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zootehnicã, asupra dozelor maxime de îngrãºãmânt natural, asupra
preþurilor diferenþiale ºi/sau subvenþiilor conform mãrimii fermei ºi
localizãrii ºi cotelor producãtorilor pentru anumite produse, de
exemplu lapte), în timp ce þãrile socialiste au întãrit formarea de
preþuri bazate pe influenþele pieþei atât pentru produsele cât ºi pentru
inputurile agricole. Toate au trebuit sã recunoascã influenþa decisivã a
situaþiei economice ºi dezvoltãrii globale asupra efectului diverselor
mãsuri luate pentru a influenþa structurile agrare.
− Structurile agrare nu ar trebui sã fie vãzute ca strict limitate la
mãrimea fermei. Existã multe mãsuri organizatorice, politice ºi de
management care pot influenþa limitãrile actuale ale structurilor date.
În Italia se considerã cã contractarea de servicii specifice poate fi un
mod de îmbunãtãþire a economiilor interne ale fermelor familiale.
Acelaºi concept s-a aflat la originea formãrii cercurilor de maºini din
Polonia. Cazul Ungariei ilustreazã conceptul foarte util al unei
integrãri economice strânse ºi specializãrii între unitãþile mari ºi foarte
mici. Norvegia ºi de asemenea RFG servesc ca exemplu pentru o
dezvoltare puternicã a cooperativelor de comercializare ºi ofertã în
rândul micilor ferme familiale. În acest context, arendarea terenului
agricol poate fi de asemenea interesantã. În timp ce a existat de
exemplu o scindare a ponderii terenului agricol arendat în Italia, a
existat o creºtere în RFG. Fie prin arendare sau prin cumpãrare de
pãmânt, o concentrare mai mare a fermelor familiale cu timp întreg în
unitãþile din ce în ce mai mari ºi mai puþine pare a fi inevitabilã, totuºi
în þãrile cu o poziþie predominantã a fermelor familiale.
− Raportul indicã de asemenea, o populaþie agricolã în puternicã scãdere ca o consecinþã a progresului tehnic (mecanizare, utilizare a substanþelor chimice) ºi acest lucru se aflã în strânsã dependenþã de industrializarea ºi urbanizarea rapidã. Aceastã tendinþã a avut un dublu
impact asupra zonelor rurale: venituri în creºtere pentru populaþia rãmasã în agriculturã, dar de asemenea în multe cazuri un efect dãunãtor asupra infrastructurilor ºi serviciilor sociale din zonele pur rurale
care la rândul lor accelereazã migraþia tinerilor fermieri. Nevoia de a
îmbunãtãþi oportunitãþile de venit în asemenea zone rurale pare altfel
sã fie interesantã pentru societate, deoarece ar fi utilã în menþinerea
unui echilibru mai sãnãtos între zonele rurale cu populaþie puþinã ºi
aglomerãrile urbane cu o concentraþie mare cu problemele legate de
mediu în agravare. Din aceastã cauzã, politicile structurale agrare
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urmãresc de asemenea cererea unor oportunitãþi de ocupare a forþei
de muncã. În afara agriculturii în zonele ºi regiunile pânã acum pur
agricole, agricultura cu timp parþial este astfel din ce în ce mai
integratã în conceptele oficiale ale politicilor structurale agrare.
− Un concept de bazã al politicilor structurale agricole ar trebui sã fie
punerea familiei rurale în centru, ºi anume libertatea de alegere a
individului în urmãrirea obiectivului ei de realizare a unui venit
satisfãcãtor fie el din agriculturã exclusiv sau în combinaþie cu alte
activitãþi economice. Aceste politici promit cele mai bune rezultate
care sunt pe deplin acceptate de oamenii direct implicaþi ºi mãsurile
pe politica oficialã ar trebui sã suþinã – ori de câte ori este posibil –
eforturile comune ale indivizilor de a-ºi îmbunãtãþi venitul ºi
productivitatea. Unul din aceste mijloace centrale în acest scop este
pregãtirea profesionalã ºi învãþãmântul.
În România, procesul transformãrilor structurilor în viaþa economicã ºi
socialã, porneºte de la moºtenirea unei economii supercentralizate,
superplanificate ºi etatizate, ineficientã ºi necompetitivã. Agricultura, ramurã
principalã a acestei economii, era structuratã pe patru forme de proprietate:
de stat, cooperatistã, mixtã ºi privatã. Proprietatea de stat, aflatã în
administraþia unitãþilor de stat reprezenta 21% din fondul funciar, 75% din
fondurile fixe din agriculturã; proprietatea cooperatistã reprezenta 51% din
fondul funciar ºi 21% din fondurile fixe, iar diferenþa de 28% din fondul
funciar era deþinut în proprietate privatã.
Proprietatea cooperatistã materializatã, îndeosebi, în cooperativa
agricolã de producþie, a luat fiinþã în condiþii istorice deosebite ºi bine
cunoscute, deþinea cea mai mare pondere atât ca pãmânt cât ºi ca numãr
de þãrani care erau ocupaþi în acest cadru organizat.
Prin modul lor de organizare ºi funcþionare, unitãþile agricole
cooperatiste ºi-au pierdut complet caracterul lor cooperatist, statul preluând,
în mod abuziv, exercitarea tuturor componentelor dreptului de proprietate al
cooperatorilor. Statul s-a transformat în proprietar unic al avuþiei naþionale al
întregului capital românesc. Din acest punct de vedere, precum ºi a esenþei
juridice, remarcãm douã forme de proprietate în agriculturã: de stat ºi
particularã (3). Aceastã categorisire decurge ºi din definiþia juridicã a
proprietãþii: “dreptul de proprietate personalã este dreptul subiectiv
aparþinând fiecãrei persoane fizice – în mod exclusiv sau în coproprietate ori
în devãlmãºie – de a-ºi apropia ca urmare directã a muncii proprii, bunurile
de consumaþie individualã exercitând posesia, folosinþa ºi dispoziþia asupra
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acestora, prin putere proprie ºi interesul satisfacerii nevoilor materiale ºi
culturale, putere ºi interes recunoscute de cãtre lege a expresiei, a voinþei
întregului popor”.
Celelalte douã forme de proprietate, cooperatistã ºi mixtã sunt
derivate ºi combinaþii ale formelor de stat ºi particularã.
Procesul complex de restructurare a agriculturii trebuie sã urmãreascã înlãturarea tot rãului fãcut acum 45 de ani þãrãnimii, dar nu pe baza
întoarcerii la vremea marilor latifundii. Privatizarea, opþiunea larg acceptatã
în agriculturã, trebuie înþeleasã nu întorcându-se în trecutul nostru îndepãrtat, ci plasându-se în prezentul ºi viitorul agriculturii mondiale. Privatizarea,
la sfârºitul secolului XX înseamnã altceva decât însemna reforma agrarã din
1945.
Costul unei reorganizãri cu faþa la trecut este nu numai enorm dar ºi
fãrã viitor, punând în pericol asigurarea hranei poporului (4).
Remodelarea structurilor agrare trebuie sã se facã pe fondul
renaºterii simþului de proprietate la þãrani, îmbinat cu utilizarea
prerogativelor progresului tehnic în agriculturã. Acest concept se va realiza
printr-un proces de privatizare îmbinat cu dezvoltarea procesului amplu ºi
real al cooperaþiei în agriculturã.
În acest sens, se simte nevoia urgentã de schimbãri radicale ca sã
legifereze raporturile judicioase dintre proprietatea publicã ºi cea particularã
în vederea înscrierii agriculturii într-o economie bazatã pe principile
economiei de piaþã.
În prezent, s-a elaborat ºi votat legea fondului funciar care trebuie sã
facã parte dintr-un cod agrar ce va cuprinde ºi legea cadastrului funciar,
legea organizãrii ºi încurajãrii exploataþiilor agricole, legea cooperaþiei în
agriculturã, legea arendei, legea impozitelor agricole etc.
Legea fondului funciar care are o deosebitã importanþã ºi mari
implicaþii economice, politice ºi sociale în viaþa satului, se bazeazã pe
principiul recunoaºterii dreptului de proprietate asupra pãmântului adus de
membri cooperatori ca aport la înscrierea lor în cooperativa agricolã de
producþie. Acest drept de proprietate cuprinde cele trei laturi juridice ale
proprietãþii în general: posesia, folosinþa, dispoziþia. Prin aceasta se înþelege
automat dreptul de moºtenire, de donaþie conservat ºi ameliorat. De
asemenea, un alt principiu respectat de lege, este acordarea suprafeþelor
de teren tuturor cooperativelor, chiar dacã nu au adus pãmânt la înfiinþarea
CAP-ului, celor care vor sã se stabileascã la sate ºi sã-ºi întemeieze o
gospodãrie ruralã (în special tinerilor).
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Aplicarea acestei legi a ridicat mari probleme de-a cursul timpului ºi
probabil va fi ºi acum anevoioasã.
Legea organizãrii ºi încurajãrii exploataþiilor agrare este la fel de
importantã ca legea fondului funciar pentru cã întregeºte noþiunea de
proprietate în agriculturã. Dacã situaþia pãmântului – principalul mijloc de
producþie este reglementat prin legea funciarã, situaþia proprietãþii asupra
celorlalte mijloace de producþie trebuie rezolvatã printr-o lege cu caracter
organizatoric. De data aceasta principiul care trebuie respectat în
recunoaºterea ºi repartizarea cotei pãrþi din patrimoniul CAP pentru fiecare
cooperator este aportul adus în decursul timpului (uilele muncã efectuate).
Aceastã repartizare se va face pe baza unei metodologii de reevaluare a
patrimoniului agricol al fiecãrei unitãþi agricole, mai puþin pãmântul. De
asemenea, aceastã lege va reglementa ºi statua fiecare formã de
organizare în parte: regii autonome, societãþile comerciale în agriculturã,
gospodãriile agricole familiale, care pot fiinþa îndependente sau în asociaþie,
exploatarea în arendã etc.
Aceastã lege trebuie sã reglementeze raportul exploataþiei vis-a-vis
de serviciile din agriculturã (mecanizarea ºi chimizarea, irigaþii), sã
creioneze sistemul de creditare ºi impozitare, sistemul de pensionare,
subvenþiile pentru producþie agricolã. Fãrã aceastã lege restructurarea
agriculturii nu poate avea loc.
Dacã pânã acum structurile agrare funcþionau într-o piramidã cu baza
în sus, se impune ca acest edificiu economic ºi social sã fie aºezat pe
sediul firesc, ºi anume exploataþiile agricole bazate pe proprietatea privatã
ºi de stat.
Proprietatea privatã a statului, aflatã în administraþia unitãþilor agricole
de stat se reorganizeazã pe principiile societãþilor agricole comerciale,
având ca unitate de bazã ferma ºi în anumite cazuri se pot organiza pe
principiul Regiilor Autonome. De asemenea, se întrevede o amplã
practicare a sistemului de arendã.
Staþiunile de Mecanizare a Agriculturii au perspectiva reorganizãrii în
societãþi comerciale pe acþiuni sau pot vinde tractoarele ºi maºinile agricole
producãtorilor individuali sau asociaþi, rãmînând ca centre de reparaþii.
O formã care se întrevede a se extinde este cooperativa de tip
service pentru mecanizare, chimizare, transport, îmbunãtãþiri funciare.
Aceste cooperative vor veni în slujba producãtorilor agricoli individuali,
degrevându-i de activitãþile care au grad ridicat de specializare ºi totodatã
costisitoare dacã ar fi executate individual. Nu este exclusã nici posibilitatea
arendãrii tractoarelor ºi maºinilor agricole.
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Proprietatea de stat în agriculturã se va restrânge cu timpul, rãmînând
numai cu rol moderator în mecanismul economiei de piaþã care
esenþialmente este bazat pe proprietatea individualã.
Proprietatea privatã în agriculturã, care va ajunge ca pondere la
aproximativ 80% din fondul funciar, se va baza pe exploataþia agricolã
familialã ce ia naºtere prin reîmproprietãrirea foºtilor cooperatori ºi nu
numai, conform noii legi funciare.
Vom asista la început la douã tendinþe opuse pe de o parte,
renaºterea simþului de proprietate ºi reþinerea faþã de orice formã de comun,
iar pe de altã parte lipsa de capital financiar ºi mijloace de producþie. Din
aceastã tensiune se vor decanta exploataþii agricole familiale independente
ºi exploataþii organizate asociativ. Aceastã evoluþie se remarcã în toate
þãrile apusene.
În orice situaþie însã, fenomenul cooperaþiei se va impune ca o
necesitate în lupta pentru supravieþuire. Astfel, scenariile proiectate de
colectivul nostru bazate ºi pe experienþa þãrilor cu agriculturã competitivã,
ne conduc la ideea valabilitãþii exploataþiilor agricole familiale ca membre în
cooperative de aprovizionare, desfacere, mecanizare, chimizare, transport
sau în asociaþii agricole propriu-zise. Aceste cooperative ºi asociaþii au la
bazã inviolabilitatea proprietãþii private ºi se organizeazã pe baza liberului
consimþãmânt.
Procesul de cooperare, în diferite secvenþe pe fluxul tehnologic
(aprovizionare, valorificare, service, credit) sau în mod integral, cu aspecte
pozitive ºi negative va asigura în continuare cadrul optim al dezvoltãrii
relaþiilor de proprietate, pe fondul utilizãrii prerogativelor progresului tehnic
în agriculturã.
Întrucât, se întrevede o largã rãspândire a modului de lucru în arendã,
se impune sã precizãm câteva principii ale acestui sistem. Arenda este un
contract cu titlu oneros prin care proprietarul se obligã sã cedeze
arendaºului folosinþa temporarã a unei ferme (cazul societãþilor comerciale)
sau unei suprafeþe de teren, cu sau fãrã inventar agricol.
Contractul de arendã se încheie prin învoiala pãrþilor în scris, conform
unui model tip. Durata ºi condiþiile de reziliere a contractului se stabilesc de
comun acord între persoanele fizice sau persoanele fizice ºi juridice.
Preþul arendei depinde de: durata contractului, starea ºi importanþa
bunurilor arendate, producþia medie pe 5 ani, calitatea solului, structura ºi
dispersarea parcelelor, starea drumurilor, a sistemului de irigaþii, zona geograficã ºi economicã etc. Valoarea minimã ºi maximã a arendei va fi stabilitã de autoritatea agricolã ºi poate fi în jurul a 10% din producþia obþinutã.
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Proprietarul este obligat sã predea bunurile arendate, sã le menþinã în
stare de a putea fi folosite, sã garanteze folosirea liberã a acestora pe
durata contractului.
Arendaºul este obligat: sã depoziteze recolta în locurile stabilite prin
contracte, sã întrebuinþeze lucrul arendat ca un bun proprietar ºi potrivit
destinaþiei stabilite în contract, sã plãteascã preþul arendei la termenul ºi
condiþiile stabilite, sã restituie bunurile conform inventarului de primire.
Dacã una din pãrþi nu respectã obligaþiile, contractul se reziliazã, dar
dupã stingerea litigiului la tribunal.
O altã structurã organizatoricã care se impune este veriga la nivel
judeþean care poate fi intitulatã Camera Agricolã. Acestea sunt instituþii care
la început sunt publice dar cu timpul pot fi finanþate de producãtorii agricoli.
Sunt create în scopul de a reprezenta, ocroti ºi susþine interesele economiei
rurale, precum ºi de a contribui prin orice mijloace la sporirea producþiei
agricole în teritoriu organizat. Aici poate fi concentratã toatã asistenþa
tehnicã de specialitate. În acelaºi timp, poate fi organ consultativ, ajutor ºi
de execuþie al Ministerul Agriculturii.
Principalele atribuþii ar putea fi: sã înlesneascã aprovizionarea
agricultorilor cu seminþe selecþionate, cu maºini, cu unelte, cu reproducãtori,
sã subvenþioneze cumpãrãtorii de maºini agricole, îndrumarea activitãþii
vegetale ºi zootehnice, îndrumarea activitãþii contabile, întocmirea de lucrãri
tehnice agricole, ajutã organizarea agriculturii în asociaþii agricole ºi
sindicale pe specialiºti, organizarea ºi conducerea învãþãmântului agricol,
strângerea de date statistice pentru agricultura judeþeanã etc., întocmirea
anualã a unei dãri de seamã asupra activitãþii agricole din zonã.
La nivel naþional, aceste camere se pot organiza în uniuni ale
Camerelor Agricole (6).
O altã structurã macroorganizatoricã la nivelul agriculturii rãmâne
Ministerul Agriculturii ca instituþie guvernamentalã organizatã pe principiul
descentralizãrii, restrâns atât ca atribuþii, cât ºi ca personal. Direcþiile
principale preconizate vor reflecta structurile organizatorice din teren.
Un rol important în dezvoltarea agriculturii îl va juca în continuare Academia de ªtinþe Agricole ºi Silvice ca for ºtiinþific ce trebuie sã coordoneze
activitatea de cercetare ºtiinþificã pusã în slujba producãtorilor agricoli. Aceastã instituþie poate fi bugetarã sau în parte susþinutã financiar de cele trei institute de cercetare ºi 18 staþiuni agricole din teritoriu care se autofinanþeazã.
În sfârºit, Banca Agricolã este o instituþie care poate asigura sau
completa resursele financiare de credite bancare pe termen lung, mediu ºi
scurt, necesar activitãþii de producþie a exploataþiilor agricole. Acestea au
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sucursale la nivel judeþean ºi local. Pot fi organizate ca societãþi comerciale
pe acþiuni sau pot fi în exclusivitate primare.
La nivel local, producãtorii agricoli pot sã-ºi constituie prin cooperare
o formã bancarã la care prin contribuþii sã-ºi asigure ºi modalitãþile de
pensionare.
Acestea sunt principalele structuri agrare care pot rãspunde cu
succes cerinþelor progresului tehnic ºi pot pãstra întreg caracterul de
individualitate a proprietãþii.
Având în vedere situaþia politico-economicã a þãrii, precum ºi þinând
cont de tendinþele manifestate în agriculturã actualmente, se impune reglementarea proprietãþii asupra pãmântului ºi statuarea formelor noi de organizare a producþiei agricole în contextul înscrierii agriculturii în economia de piaþã.
Luând în considerare dezideratele majore cu privire la descentralizare,
dezetatizare, autonomia unitãþilor ºi producãtorilor agricoli, precum ºi de faptul
cã gama de tractoare ºi maºini agricole în dotare nu este adecvatã pentru
exploataþii mici, de faptul cã sistemele de irigaþii sunt concepute a deservi
suprafeþe mari, de faptul cã CAP are încã datorii restante (credite pentru
investiþii), cã fondurile fixe ale acestor unitãþi au fost concepute socializat, ºi
în final de faptul cã majoritatea þãranilor sunt pauperizaþi, considerãm cã se
impune o perioadã de tranziþie în care baza formelor de proprietate sã se
creeze forme noi de organizare în care un loc central îl va ocupa ferma
familialã (5). De altfel, aceastã consideraþie se bazeazã pe sondaje de
opinie fãcute în diferite zone ale þãrii (Moldova, Dobrogea, Bãrãgan, Banat
etc.) ºi care fac obiectul studiilor de caz elaborate la nivelul institutului.
Diversitatea formelor de organizare care au luat naºtere în ultimile
luni în diferite judeþe sunt o necesitate obiectivã, ele reprezintã de fapt
fenomenul de feed-back celui de socializare care a dus la colectivizare.
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STRUCTURA AGRARÃ – CONCEPT – TENDINÞE
Ileana TÎRLEA
În lupta omului cu raritatea, ºtiinþa economicã, ca de altfel toate
ºtiinþele, îl ajutã sã conceapã cele mai bune alternative de depãºire a
limitelor progresului prin progresul limitelor.
În acest proces complex, acþiunea umanã se desfãºoarã în cadrul
unor structuri rezultate din diviziunea muncii, pe criterii praxiologice, de
raþionalitate ºi eficienþã. Sistemul global al economiei naþionale, ca loc al
desfãºurãrii acþiunii umane, se structureazã pe subsisteme ºi în cadrul lor
pe organizaþii ºi agenþi economici, în raport de nevoile prezente ºi viitoare,
dar ºi de posibilitãþile pe care le antreneazã evoluþia vieþii economice.
Validarea acestor structuri o face piaþa prin mecanismele ei complexe unde
inputurile ºi outputurile sunt rezultatul reglãrii prin preþ ºi concurenþã.
În ansamblul structurilor sistemului global al economiei naþionale,
structura agrarã formeazã una din verticalele diviziunii muncii cu un puternic
efect de antrenare, în aval ºi în amonte asupra întregii vieþi economicosociale.
Structura agrarã este un subsistem al economiei naþionale constituit
pe cel mai important factor natural, primar ºi originar al producþiei – pãmântul – ale cãrui intrãri ºi ieºiri se autoregleazã printr-un mecanism propriu.
La rândul sãu, structura agrarã a economiei este formatã din
proprietatea oamenilor asupra factorilor naturali de producþie, inclusiv
asupra capitalului folosit în calitate de intrãri primare ale procesului de
producþie; formele de organizare a utilizãrii obiectului proprietãþii (de
gestionare a obiectului proprietãþii) în calitate de cadru de desfãºurare a
activitãþii cerut ºi impus de cãtre piaþã; relaþiile de schimb ºi în general,
social-economice dintre agenþii economici determinate de desfãºurarea
normalã a fluxurilor materiale ºi financiare pe care le antreneazã fiecare
activitate agricolã; infrastructura economico-administrativã la nivel teritorial,
local, dar ºi naþional, cu rol de sprijinire ºi îndrumare a agenþilor economici
din agriculturã.
Aceste componente ale structurii agrare se aflã într-o permanentã
interacþiune în timp ºi spaþiu, viabilitatea fiecãreia în parte fiind determinatã
de gradul de asigurare ºi realizare a rentabilitãþii exploataþiilor agricole.

84
Desigur, funcþionarea structurii agrare a economiei nu poate fi ruptã
de celelalte structuri, între ele realizându-se un flux permanent de intrãri ºi
ieºiri, fluxuri reale (de bunuri ºi servicii) ºi fluxuri financiare (de venituri ºi
cheltuieli).
Structura agrarã a unei economii se poate afla fie într-o formã maturã,
definitiv cristalizatã, fie se poate afla într-un proces de tranziþie spre aceastã
etapã, sau sã fie pur ºi simplu ceva nedefinit.
O structurã agrarã cristalizatã este aceea care asigurã cea mai înaltã
productivitate în utilizarea factorilor de producþie ºi în primul rând a
pãmântului, în mãsurã sã asigure satisfacerea în condiþii optime a
trebuinþelor populaþiei ºi sã aducã un efect maxim de antrenare asupra
eficienþei dezvoltãrii sectoarelor în aval ºi amonte. Aceastã structurã se
formeazã în timp, fiind rezultatul unui proces economico-social complex
care nu poate fi lipsit de contradicþii. În cadrul acestui proces, sunt esenþiale
pãstrarea acelor forme de proprietate care se dovedesc viabile din punct de
vedere al întreprinzãtorului agricol, într-o dimensiune care sã ia în
considerare atât condiþiile naturale ºi socioeconomice, cât ºi pe cele de
ordin tradiþional.
Preponderenþa influenþei factorului natural în acest sector, iar în unele
perioade, chiar acþiunea sa distructivã, impun procesului de formare a
structurii agrare particularitãþi noi comparativ cu alte procese. Cea mai
importantã dintre ele se referã la faptul cã protecþia agenþilor economici
trebuie sã fie asiguratã oricând, mecanismele pieþei se blocheazã din cauza
efectelor factorilor naturali tocmai pentru a permite continuitatea activitãþii
agricole.
Pornind de la realitãþile existente în structura agrarã a României ºi
luând în considerare factorii psihosocioeconomici care s-au acumulat de-a
lungul timpului, ca ºi cerinþele pe care le impune o structurã agrarã optimã,
apeciem cã în perspectivã (nu aºa de apropiatã) evoluþia va fi dominantã de
urmãtoarele tendinþe:
− formarea unor microasociaþii pe baze cooperatiste, cu un caracter
complex sau specialitate;
− apariþia ºi dezvoltarea unor sectoare de servicii pentru agriculturã
care sã lucreze pe principii de piaþã cu agenþii agricoli;
− existenþa ºi consolidarea exploataþiilor agricole cu caracter public
sau publico-privat în raport de condiþiile naturale ºi sociale ale
fiecãrei zone geoeconomice;
− gospodãrii particulare individuale cu forme directe sau indirecte de
exploatare a pãmântului.
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Aceste forme care vor contura viitoarea structurã agrarã a României
trec prin acþiunea contradictorie a unui complex de factori, de naturã
socialã, economicã, naturalã ºi tehnico-productivã.
Astfel, procesul de îmbãtrânire a populaþiei de la sate constituie în
etapa actualã o frânã în formarea unor structuri agrare eficiente. El însã va
putea fi treptat, treptat depãºit prin transformarea viitorilor ºomeri în fermieri
agricoli (care sunt ºi proprietari de pãmânt), precum ºi prin organizarea
exploataþiilor în sistem cooperatist.
În acelaºi timp, existenþa unei baze tehnice materiale în agriculturã în
cadrul actualelor structuri constituie o premisã favorabilã viitoarelor structuri,
eficienþa ei depinzând de mecanismul prin care aceasta se va integra ºi va
susþine eficienþa exploataþiilor agricole.
Un factor cu mari implicaþii asupra viitoarei structuri agrare îl
constituie faptul cã microstructurile agrare care se constituie ºi se vor
constitui sunt proprietare numai ale factorului natural – pãmântul, nu ºi
asupra factorilor tehnici de producþie. Aceºtia din urmã nu pot fi nici
cumpãraþi de agenþii economice, atât din lipsa capitalului propriu, dar ºi din
faptul cã nu se adapteazã prea bine la noile dimensiuni ale exploataþiilor
agricole. De aceea, viitoare microstructurã agrarã va trebui sã însemne o
legãturã directã a factorului natural cu cel tehnic sub acelaºi proprietar care
sã dispunã cum doreºte ºi când doreºte de utilizarea lor.
Pe lângã toþi aceºti factori, învingerea psihologiei þãranului care deja
este îmbãtrânit ºi crearea unei noi psihologii muncitorului învãþat cu
disciplina de fabricã, constituie un proces relativ îndelungat care trebuie
sprijinit ºi dirijat prin pârghii economice pânã când se instaleazã definitiv
gândirea ºi acþiunea economicã a întreprinzãtorului agricol pe care le
impune economia de piaþã.
Desigur, formarea ºi realizarea noii structuri agrare presupune nu
numai un timp relativ îndelungat (6-10 ani) ci ºi costuri mari ºi imediate.
Acestea, acum nu pot fi suportate de noile structuri decât dacã preþurile de
vânzare sunt libere, astfel este necesar ca ele sã fie asigurate prin credite
pe termen lung ºi cu dobândã micã.
Deºi acest cost este mare ºi rapid, totuºi el meritã asigurat în prezent,
dat fiind faptul cã amortizarea sa se poate face uºor, agricultura fiind acel
gen de activitate umanã care îºi produce ºi reproduse mereu majoritatea
factorilor de care are nevoie. Este însã necesar doar cã ori de câte ori
natura este defavorabilã producãtorului agricol acesta sã fie protejat de
cãtre întreaga societatea, pentru cã el produce nu numai pentru el, ci pentru
toþi membrii societãþii.

ORGANIZAREA ACTIVITÃÞILOR ECONOMICE
PRIN INTEGRARE, ÎN SFERA AGROALIMENTARÃ
Dinu GAVRILESCU
Structura modernã ºi eficientã de producþie presupune ca obiectiv o
economie agroalimentarã aºezatã pe baze eficiente având un caracter
comercial, o orientare clarã spre profit cu o funcþionalitate viabilã a masei
exploataþiilor, indiferent de tipul acesteia. Principiul concurenþei ºi al
preþurilor libere stabilite în direcþia confruntãrii pe piaþa internã ºi în
permanentã raportare la piaþa internaþionalã, este condiþia sine qua non.
Funcþionalitatea realistã a acestui obiectiv poate fi asiguratã de un
cadru legislativ de protecþie, susþinere ºi orientare a profilului producþiei în
sensul asigurãrii unei competitivitãþi cât mai mari a produselor pe plan
internaþional printr-un comportament conjunctural elastic – o utilizare
eficientã a resurselor, ºi o protecþie ecologicã înaltã, o posibilitate certã de
câºtig a întreprinzãtorilor în mãsurã sã le asigure un standard de viaþã
comparabil sau superior celui din alte ramuri.
În paralel, este probabilã existenþa unor activitãþi agroalimentare de
subzistenþã, de asigurare directã cu produse a unor categorii de oameni
lucrând cu timpi parþial atât în mediul rural cât ºi în cel urban. Dacã o astfel
de perspectivã poate fi fezabilã peste cel puþin un deceniu, termenii unei
tranziþii optime sunt cei care pot susþine dinamica transformãrilor în regim
progresiv.
O astfel de orientare exclude tipul agroalimentar multilateral urmãrind
sã asigure qvasitotalitatea necesarului de produse specifice prin
marginalizarea unor severe criterii economice în concepþia autarhicã a pieþei
naþionale. Prin obiectivul propus se urmãreºte înlãturarea unor anacronisme
cum erau cele derivate din programele de autoaprovizionare teritorialã, din
practicarea unor culturi improprii bioeconomice (bumbac ºi parþial soia ºi
ricin) din azonalizarea amplasãrii obiectivelor zootehnice ºi a celor de
industrializare alimentarã, din fenomenul concentrãrilor care au condus la
gigantismul agroalimentar.
Cadrul de perspectivã presupune un înalt grad de descentralizare
administrativã, o reducere a autoritãþii acestui tip de organizare, o
modificare sensibilã a pârghiilor de influenþare a parametrilor producþiei de
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la cele bazate pe voluntarism la cele bazate pe stimul economic. Se poate
estima cã se va înregistra o ratã înaltã a privatizãrii atât în cazul proprietãþii
propriu-zise cât ºi în exprimarea acesteia pe plan economic.
Astfel, proprietatea individualã va coexista cu societãþile pe acþiuni
autohtone, mixte sau cu capital strãin ºi probabil cu proprietatea de stat. În
paralel se impune o diversificare a tipurilor de exploatare, care vor avea
modele organizatorice eficiente ºi competitive, în care sistemele eficiente de
cooperaþie bazate pe proprietãþi private sau mixte, precum ºi cele
integraþioniste vor domina, aspect care va permite fructificarea avantajelor
proprietãþii private, legatã organic de mijlocul de producþie cu avantajul
socializãrii voluntare a producþiei pe palierele care necesitã intervenþii
costisitoare, de regulã de tipul celor de colectare, prelucrare. Modelul
agroalimentar propus presupune niveluri înalte ale producþiei agricole.
Subiectul care intereseazã, modelul tranziþiei, impune schimbãri
rapide în special în agriculturã în condiþiile valorificãrii selective a ceea ce
este valoros ºi cert confirmat.
Astfel, faþã de situaþia prezentã în care gospodãriile particulare de
dimensiuni reduse sunt opuse sistemului cooperativelor agricole de
producþie ºi întreprinderii agricole de stat, urmeazã ca pe principiul politicii
economice de deschidere a procesului concurenþial sã se poatã înfiinþa
exploataþii particulare familiale sau comerciale cu dimensiuni mai mari, care
pot angaja forþa de muncã salariatã ºi care se pot transforma în societãþii pe
acþiuni sau societãþi comerciale.
În acest cadru, în perioada 1990-2000 apare posibilã o modificare a
structurii proprietãþii ºi a tipului de exploatare agricolã într-o dinamicã
ascendentã.
În cazul industrializãrii materiei prime agricole, potenþialul actualei
infrastructuri se impune a fi utilizat în coexistenþã cu apariþia unor capacitãþi
de dimensiuni reduse ale producãtorilor cu care se vor concura. Regula
concurenþei, care în perspectiva va sancþiona eficienþa acestei modalitãþi ºi
care pe mãsura dezafectãrii fireºti a capacitãþilor existente ºi a reînnoirii, va
determina tipul de unitãþi pe care praxisul îl va impune.
O importanþã deosebitã din perioada de tranziþie o vor înregistra
formele asociative bazate pe iniþiativa producãtorilor, model care concurã
socializarea, atât ca element dimensional, convenabil pentru forþa unei
unitãþi economice, cât ºi fiabilitatea iniþiativei, atât de apreciatã în cazul
exploataþiei private. Ca formã superioarã asociativã integrarea proceselor
agroalimentare reprezintã modelul de organizare al acestei producþii, care
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s-a impus progresiv ca o componentã calitativã obligatorie ºi confluentã a
modernizãrii, a creºterii productivitãþii muncii în sectorul agroalimentar.
Integrarea asigurã un control eficient a agenþilor economici
componenþi, o stabilitate a producþiei, o eficienþã ºi cursivitate tehnologicã
necunoscute anterior, o rentabilitate perenã, toate datorate acoperirii
complexitãþii de autoritãþi, de incidenþa unui proces decizional bazat pe un
sistem de interese viabil, concurenþial ºi totodatã controlat.
Privatizarea proprietãþii ºi funcþionalitatea economiei de piaþã sunt cei
doi vectori care influenþeazã integrarea, o forþã economicã care a impus-o în
prezent în economiile dezvoltate, dar în special în cele de piaþã ale lumii
civilizate.
Din acest unghi vom expune argumentat necesitatea unei rapide
organizãri a sectorului agroalimentar pe principiile integrãrii încã din primele
etape ale perioadei de tranziþie spre economia de piaþã a producþiei
agroalimentare, domeniu din cele mai sensibile ale dezvoltãrii societãþii
noastre în actuala evoluþie cãtre o Românie prosperã.
Definirea integrãrii, precum ºi evaluarea valenþelor conceptului de
integrare în sfera agroalimentarã se poate considera ca un sistem de
organizare a activitãþilor productive ºi de servicii din agriculturã, industria
alimentarã ºi comerþ, de-a lungul unui proces economic conceput ºi
desfãºurat unitar în sistemul unui lanþ agroalimentar, funcþionând sub o
incidenþã decizionalã unicã, având o funcþionalitate eficientã ºi coordonatã a
unor tipuri diferite de unitãþi.
Acest proces are la bazã atât stãpânirea, controlul ºi orientarea
elasticã a activitãþii economice cât ºi desfãºurarea neîngrãditã a producþiei
pe baza eficienþei ºi continuitãþii tehnologice, urmãrindu-se produsul final
printr-o politicã de marketing eficientã.
Sistemul de organizare proiectat se urmãreºte pe mai multe planuri,
astfel:
a) la nivel naþional – având ca rezultat crearea complexului agroalimentar naþional – bazat pe un cadru organizatoric ºi funcþional
capabil sã-ºi desfãºoare activitatea în condiþiile privatizãrii ºi
economiei de piaþã, prin forme moderne de asociere ºi printr-o
încadrare instituþionalã elasticã, adaptatã întregului sistem;
b) integrarea activitãþii de producþie agricolã cu unele activitãþi de
industrializare, desfacere ºi unele servicii organizate teritorial pe
principiul combinatelor sau complexelor agroindustriale;
c) cooperarea verticalã în lanþul agroalimentar pe produs, respectiv
integrarea pe produs.
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În cazul combinatelor (asociaþiilor) agroindustriale se urmãreºte
integrarea industrialã a producãtorilor, care poate reprezenta toate formele
de proprietate, integrarea verticalã a activitãþii lor de transporturi, prelucrare,
depozitare ºi comercializare, precum ºi integrarea complementarã a unor
activitãþi de servicii (informativã, ambalaje, marketing ºi în general
extension). Acest model de asociere multiplã avantajeazã concentrarea
capitalului ºi puterea investiþionalã permiþând o abordare a unor activitãþi
noi, costisitoare, depãºind posibilitãþile micii exploataþii.
Un alt model important îl reprezintã cooperarea vericalã, de-a lungul
lanþului agroalimentar, de la obþinerea produsului agricol “materie primã”
pânã la produsul alimentar final, livrabil consumatorului. Acest tip de
integrare “pe produs” beneficiazã în România de o infrastructurã ºi de
capacitãþi industriale de prelucrare considerabile. Este vorba de morãrit,
panificaþie, carne, lapte, ulei, peºte, zahãr, bãuturi, conserve.
Se estimeazã cã sistemul agrocombinatelor va putea prelua 10-20%
din producþia agricolã ºi integrarea pe produs va putea cuprinde cca 50%
din producþie.
Procesul de integrare are la bazã o experienþã solidã ºi convingãtoare
pe plan naþional, manifestându-se o tendinþã clarã de profilare a acestui
mod de organizare a producþiei ºi serviciilor în sfera agroalimentarã.
Integrarea agroalimentarã ca proces de includere a agriculturii în
ansamblul economiei agroalimentare, în condiþiile sporirii interdependenþelor
dintre acestea ºi celelalte ramuri ale economiei, în scopul stabilirii unor
conexiuni funcþionale între producþie, valorificare ºi consum, realizeazã un
lanþ integrat de activitãþi care se finalizeazã în produsul agroalimentar
disponibilizat consumatorului. Creºterea calitãþii produselor ºi eficienþei
economice în toate verigile lanþului integrat a devenit imperativul dezvoltãrii
caracteristice societãþii centralizate ºi avansate.
Coordonarea tuturor sectoarelor atât de producþie cât ºi de
aprovizionare ºi desfacere s-a instalat ca o necesitate a asigurãrii unui
ansamblu mobil, elastic, capabil sã se adapteze rapid la cerinþele pieþei.
Aceastã mobilitate s-a bazat pe perfecþionãrile tehnice care au permis o
diviziune socialã a muncii împinsã uneori pânã la nivelul diviziunii
tehnologice, specifice procesului de producþie industrial.
Sfera agroalimentarã delimitând un domeniu al economiei naþionalã
de maximã sensibilitate socialã, datoratã în special caracterului vital al
hranei are ºi caracteristica unei elasticitãþi remarcabile a reacþiei la stimulii
economici, înregistrând în multe cazuri ºi efecte superioare ale unor alocãri
moderate de resurse.
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Abordarea problematicii integrãrii agroalimentare pe plan ºtiinþific de
proiectare ºi organizatoric prezintã în cadrul României un interes deosebit ºi
o necesitate imediatã. Ambele ipoteze derivã din practica economicã
totalitarã accentuatã în ultimul deceniu de o direcþionare organizatoricã ºi
instituþionalã, caracterizatã prin primatul voluntarismului.
O documentare legatã atât de evoluþia economicã a modelelor
agroalimentarã, a teoriilor economice moderne ºi în special de problematica
integrãrii agroalimentare, a condus la delimitarea principalelor elemente
care au determinat blocajele sistemului.
Aceastã delimitare s-a aprofundat la nivelul agenþilor economici prin
studii de caz în agriculturã, industrie alimentarã ºi în sfera comercialã, în
perioada incipientã a schimbãrilor, cât ºi în dinamica transformãrilor pe care
sistemul rapid al adaptãrii a început sã le impunã.
În principal, problema integrãrii s-a urmãrit pe produsul alimentar,
urmãrindu-se realizarea unor studii concentrate pentru principalele produse
ºi grupe de produse. Eºantionul prelevat cuprinde: produsele din cereale,
legume, zahãrul ºi îndulcitorii, uleiurile vegetale, laptele ºi produsele lactate,
ouãle ºi carnea de diferite specii de animale.
Pentru fiecare din aceste produse sau grupe de produse s-a avut în
vedere elaborarea unui studiu de sine stãtãtor.
S-a urmãrit experienþa pe plan internaþional ºi pe plan naþional a unei
forme importante de organizare a producþiei ºi desfacerii agroalimentare
prin integrare complexã verticalã ºi orizontalã, realizatã pe principiul
combinatelor agroindustriale.
Un aspect deosebit care a influenþat modul de investigare cât ºi
proiecþiile propuse a fost reprezentat de evoluþiile avansate în domenii
legate de o puternicã capitalizare ºi concentrare, reprezentate Agribusiness,
ca mod de organizare a lanþurilor agroalimentare prin sisteme avansate ºi
sofisticate de marketing, integrate managerial în profunzimea proceselor de
productive ºi a celor de servicii.
S-a urmãrit în mod deosebit situaþia modelelor de organizare prin
integrare, prin prisma elaborãrii unor opþiuni privind strategiile
agroalimentare cele mai favorabile. În acest sens, s-au desfãºurat evaluãri
ale stãrii sistemului, conjunctura social-economicã a resurselor ºi a
potenþialului ºtiinþific ºi tehnologic.
Un domeniu relevant a fost determinat de studiul produselor pe baza
opticii pieþei. În acest fel fiecare produs studiat s-a definit printr-o analizã
pertinentã ºi dinamicã a producþiei, a modului de satisfacere a cererii ºi a
strategiei de dezvoltare.
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Metodologia de cercetare abordatã a urmãrit pentru fiecare produs
mai multe variante simulate de integrare la nivelul anului 1993 care au fost
evaluate economic.
Calculul variantelor a avut la bazã douã scenarii de evoluþie a
preþurilor în perioada analizatã, bazate pe nivelul previzibil de privatizare ºi
liberalizare ºi în special, pe o probabilã convertibilitate avansatã a monedei
naþionale.
Cele douã variante de structurã a complexului agroalimentar în
tranziþia spre economia de piaþã, studiate au fost:
1. orientarea dezvoltãrii spre economia de piaþã în condiþiile unei
descentralizãri masive ºi a unei privatizãri accentuate a mijloacelor
de producþie;
2. orientarea dezvoltãrii spre economia de piaþã în condiþiile unei
descentralizãri moderate ºi a unei privatizãri parþiale a mijloacelor
de producþie.
Cadrul organizatoric ºi funcþional al modelului agroalimentar naþional
se proiecteazã în condiþiile privatizãrii ºi funcþionãrii pe principiile economiei
de piaþã, prin forme moderne, de asociere ºi printr-o încadrare instituþionalã
elasticã ºi adaptatã întregului sistem.
Cele douã scenarii “modic” ºi “pesim” au stat ºi la baza dezvoltãrii
variantelor proiectate ºi a previziunii privind evoluþia integrãrii agroalimentare a fiecãrui produs.
Evaluarea integrãrii a cuprins elaborarea unor variante de
intensificare a integrãrii produselor în perspectivã, calculul acestor variante,
mecanismele de funcþionare ºi relaþiile economice dintre agenþii economici
componenþi ai lanþurilor integrate, produsul fiind abordat în contextul
economiei naþionale.
S-au elaborat pe aceastã bazã douã scenarii de dezvoltare. Scenariul
“modic” reprezentând o evoluþie moderatã a dezvoltãrii economice ºi a
preþurilor legatã în principal de preþurile externe. În acest scenariu de
referinþã preþul petrolului va ajunge la “spot” la 28-30 dolari barilul cu
tendinþe de a se menþine pe o perioadã de pânã la finele anului 1993.
Scenariul “pesim” porneºte de la aceleaºi condiþii economice interne,
elementul de diferenþiere fiind condiþia liberalizãrii accentuate a leului,
convertibilitatea acestuia în proporþiile arãtate la scenariul “modic”. Preþurile
pe plan internaþional care vor influenþa accentuat ºi preþurile interne vor
avea la bazã o evoluþie accentuatã de regres al dezvoltãrii economice al
lumii civilizate ºi o reactivare puternicã a celui de al treilea ºoc petrolier. În
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acest cadru, preþul petrolului la “spot” va ajunge la 40 dolari barilul, ceea ce
ar echivala cu o perioadã de relativã crizã economicã pe plan internaþional,
pe fondul unei noi crize “limitate” a materiilor prime.
Evaluarea tendinþelor ºi proiectarea unor variante ale integrãrii
agroalimentare realizatã pentru principalele produse ºi grupe de produse sa fãcut pe baza celor douã alternative de dezvoltare a producþiei
agroalimentare ºi a celor douã variante de scenarii ale evoluþiei preþurilor în
perspectiva anului 1993.
Ponderea în valoarea produsului a activitãþilor din amonte ºi aval de
agriculturã, precum ºi evoluþia preþurilor ºi perspectiva prognozatã a
acestora, s-a calculat pentru patru momente ºi în patru variante, anume:
anul 1989; ca urmare a aplicãrii Decretului nr. 75/1990 de majorare a
preþurilor de achiziþie la unele produse agricole; dupã prima etapã a
liberalizãrii preþurilor din noiembrie 1990; prognozã pentru anul 1993.
Prezentarea sinteticã a unor studii de analizã a evoluþiei ºi
perspectivei principalelor produse agroalimentare relevã faptul cã se vor
produce importante mutaþii în contribuþia agenþilor economici la formarea
valorii produselor. Modificãrile, pornind de la liberalizarea preþurilor, vor
contribui în special în urmãtorii ani, la aºezarea mai corectã a activitãþii
economice în proporþii valorice asemãnãtoare celor pe plan mondial, aspect
indus cu precãdere prin intermediul evoluþiei producþiei cãtre standardele
europene ºi convertibilitãþii crescânde a leului. Este de remarcat faptul cã la
orizontul anului 1993, la o creºtere a cheltuielilor cu munca vie de cca 6 ori,
creºterea preþurilor principalelor produse alimentare faþã de 1 noiembrie
1990 va fi probabil de 8 ori la pâine, de 3 ori la tomate de toamnã, de 4 ori
la zahãr, de 4,5 ori la ulei de floarea-soarelui, de 6 ori la laptele de vacã, de
9 ori la carnea de porc.
Aceastã analizã impune o conturare a investigãrii prospective în
direcþia determinãrii cãilor mai eficiente de restructurare ºi retehnologizare
ºi de apropiere a tehnicilor avansate de marketing, de abordare a celor mai
elastice ºi pertinente metode de management, a proceselor economice din
sfera agroalimentarã.
Infuzia de capital va fi probabil vectorul cel mai dinamic al modernizãrilor ºi va determina o mutaþie calitativã esenþialã a produselor agroalimentare.

PREMISE METODOLOGICE ALE ABORDÃRII
ªTIINÞIFICE A DEZVOLTÃRII RURALE
Violeta FLORIAN
Studierea/analiza structurilor, fenomenelor ºi proceselor rurale,
începe, mai mult sau mai puþin conºtient, cu alegerea tehnicienilor, a
opþiunii pentru o anumitã metodologie. Opþiunea este în mod cert,
întotdeauna orientatã de o teorie, simple presupuneri teoretice sau o
ideologie. Sã nu uitãm cã, “orice practicã ºtiinþificã... când se revendicã
orbeºte, de la empirismul cel mai orb, angajeazã presupuneri teoretice sau
o ideologie”. Sã nu uitãm cã, “orice practicã ºtiinþificã... când se revendicã
orbeºte, de la empirismul cel mai orb, angajeazã presupuneri teoretice”.
Apelul la metodologie implicã mai întâi opþiunea pentru anumite tehnici ºi
respectarea principiilor care constituie “decalogul” preceptelor tehnologice.
Întotdeauna se porneºte într-o metodologie care se respectã de la
definiþiile nominale, instrumente ale “captãrii” ºi “fixãrii unui conþinut
informaþional, apt de a fi reprodus identic de diferiþi agenþi cunoscãtori”.
Etapa a doua constã într-o definire operaþionalã, concretizatã în trecerea de
la teorie la cercetarea concretã; ea este dependentã de definiþia nominalã,
fundamentându-se pe definiþia nominalã. Se poate aprecia cã definiþia
operaþionalã este un mijloc derivat de pregãtire a instrumentelor cercetãrii
ºtiinþifice.
Analizând raportul dintre definiþia nominalã ºi cea operaþionalã se
înregistreazã situaþia în care se realizeazã o echivalenþã între cele douã
tipuri de definire a unui fenomen ºi situaþia în care nu existã o astfel de
concordanþã. Neconcordanþa dintre definiþiile operaþionale ºi nominale poate
consta fie într-un raport de supraevaluare sau subordonare a unei definiþii
faþã de alta, fie în realizarea unei intersecþii între cele douã definiþii. Este
necesarã clasificarea raporturilor dintre cele douã tipuri de definiþii,
precizarea statului prescripþiei operaþionale realizate la un moment dat ºi
definiþia nominalã în întregul ei, ce anume se studiazã, cât de adânc se
pãtrunde în fenomen printr-o anumitã abordare concretã, operaþionalã.
Traducerea operaþionalã înseamnã:
− variabile – în primul rând semnificã cantitatea; din aceastã perspectivã existã variabile (sau fenomene cantitative) ºi atribute (sau
fenomene noncantitative: vârsta este variabilã, sexul este atribuit);
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în al doilea rând, variabila indicã proprietatea fenomenelor/proceselor de a se schimba, de a lua valori diferite de la un moment
la altul, de la un individ la altul, de la o colectivitate la alta, indiferent de naturã; în aceastã accepþie termenul de variabilã este
pus în relaþie cu cel de criteriu: sex, nivel de calificare, vârsta;
- o a treia accepþie este implicatã pe traseul concept – dimensiune – indicator: în acest plan variabila se aplicã conceptelor ºi
dimensiunilor care au proprietatea de a lua valori diferite pe un
anumit continuum ºi pentru care se pot deriva indicatori prin
care se cerceteazã entitãþile respective.
− dimensiunea – semnificã un aspect principal al domeniului, în fapt,
dimensiunile nu sunt altceva decât concepte cu un grad diferit de
generalitate.
− indicator – desemneazã un semn observabil direct, mãsurabil. Indicatorul este “ceea ce face ca altcineva sau altceva sã fie cunoscut”. În termeni sociologici, indicatorii sunt elaborãri conceptuale
relativ simple ºi care au un corespondent nemijlocit în realitatea
socialã. În termeni statistici, este “o caracteristicã, exprimatã numeric, a unei categorii economice/sociale, fiind astfel noþiunea pentru o
expresie numericã determinatã pe bazã de observaþii statistice”.
− indice – este “un raport între mãrimea unui indicator la momentul t
ºi mãrimea lui la momentul t0 sau ca raport între douã mãrimi
coexistente”.
În cazul “dezvoltãrii rurale” schema conceptualã a demersului ºtiinþific
se bazeazã pe sistemul de indicatori care este supus, în elaborarea lui, pe
dezideratul cã orice indicator trebuie sã reflecte corect starea fenomenelor
ºi sã descrie evoluþia lor. Din aceastã cerinþã decurg urmãtoarele:
1. indicatorii vor descrie fenomenele socioeconomice ale dezvoltãrii
rurale într-o asemenea perspectivã încât vor putea oferi
decidentului rezultate uºor folosibile;
2. indicatorii vor fi valabili, adicã vor mãsura cu exactitate fenomenul;
3. va fi obiectiv ºi verificabil adicã mãsurarea va fi aceeaºi chiar dacã
e fãcutã de oameni diferiþi în circumstanþe asemãnãtoare;
4. indicatorii vor fi sensibili pentru a reflecta schimbãrile fenomenului;
5. indicatorii vor fi rezonabili sub aspectul accesibilitãþii ºi al costului;
6. indicatorul va fi furnizat rapid;
7. indicatorul va fi simplu pentru a putea fi înþeles ºi de nespecialiºti;
aceastã simplitate nu este sinonimã, cu construirea lui în afara
unor proceduri analitice sofisticate, complexe.
-
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Deja, înºiruirea caracteristicilor principale ale indicatorilor au orientat
studierea mediului rural. Cu uºurinþã puteam diagnostica cã vom elabora o
analizã multivariantã, o cercetare cu un conþinut pragmatic care sã fie
utilizatã de cãtre decidenþi. În acest cadru, consider cã, având în vedere
starea actualã a mediului rural ºi opþiunea politicã de azi – “economia de
piaþã” – structurile mediului rural trebuiesc regândite în termenii “dezvoltãrii
rurale”, cu urmãtoarele obiective:
1. eliminarea mizeriei – atenuarea sãrãciei rurale;
2. eliminarea situaþiei de malnutriþie cronicã;
3. implantarea în zonele rurale a unui minim de servicii publice;
4. creºterea posibilitãþilor de a avea locuri de muncã echitabil
remunerate;
5. creºterea productivitãþii în sectoarele economice rurale ºi a
veniturilor populaþiei rurale.
6. garantarea securitãþii alimentare, în special pentru sãraci;
7. creºterea resurselor publice consacrate dezvoltãrii rurale.
Toate aceste scopuri ºi obiective pot fi realizate în dimensiunile oferite
de:
− accesul la pãmânt;
− accesul la factorii de producþie (piaþã ºi servicii);
− participarea popularã;
− integrarea femeilor în dezvoltarea ruralã;
− expansiunea activitãþilor rurale nonagricole;
− educaþie, formare ºi popularizare.
Definirea în aceºti termeni ai obiectivelor/scopurilor duce la folosirea
urmãtoarei scheme metodologice:
I. Indicatorii principali pentru dimensiunile obiectivului “Atenuarea
sãrãciei prin echitate”.
Dimensiune
Indicator
- venit/consum
1. ponderea populaþiei aparþinând menajerelor a cãror
venit este inferior nivelului sãrãciei.
2. structura venitului ºi ponderea populaþiei în fiecare
element al structurii construitã fie la o distanþã de 1/4
sau 1/10;
- nutriþie
3. 3. ponderea copiilor de la 1 la 5 ani care aparþin
grupurilor care au mai puþin cu:
80% din greutatea vârstei;
90% din înãlþimea vârstei;
80% din greutate ºi înãlþime;
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Dimensiune
- sãnãtate

- educaþie
- locuire

- accesul la serviciile
comunitare

Indicator
4. ponderea populaþiei subalimentate;
5. mortalitate infantilã ºi juvenilã;
6. ponderea populaþiei care trãieºte în sate sau
comunitãþi care nu au niciun cadru medical auxiliar;
7. ponderea analfabeþilor;
8. ponderea înscriºilor la cursurile primare ºi cea a
reuºitei ºcolare;
9. ponderea menajelor a cãror locuinþe au:
- apã curentã;
- electricitate;
- instalaþii sanitare;
10.ponderea populaþiei care trãieºte în sate cu acces
la:
- apa potabilã;
- serviciile de sãnãtate publice;
- ºcoli primare.

II. Printre aceºti indicatori principali sunt enumeraþi ºi câþiva indicatori
de bazã care acoperã în general problematica nivelului de trai – serviciile
sociale esenþiale – ºi cea a condiþiilor de viaþã în mediul rural.
III. Indicatorii suplimentari sunt necesari ºi utili pentru a aprofunda
analiza dezvoltãrii rurale ºi a reformelor agrare/sociale. Exemple de
indicatori suplimentari ar consta în urmãtoarele baterii:
− pentru agriculturã:
- cheltuieli publice destinate agriculturii – procent din cheltuielile
totale;
- producþie ºi randamente;
- suprafeþe agricole ameliorate prin drenaj, irigaþii, terasãri;
- procent din totalul suprafeþei agricole;
- structura efectivelor de animale;
- instabilitatea producþiei;
- suprafeþe arabile cultivate – pondere din totalul suprafeþelor
arabile;
- suprafeþe neîmpãdurite – pondere în suprafaþa totalã ºi pe
locuitor;
- suprafeþe forestiere – pondere în suprafaþa totalã;
- consum de combustibili/locuitori;
- producþie de peºte:
• cantitativ;
• valoric;
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- consum de peºte/locuitor;
IV. Indicatorii de impact – se referã la impactul politicilor agricole
privind atenuarea sãrãciei; indicatorii 1-10 sunt nu numai indicatori prioritari
dar ei pot rãspunde la întrebãrile generate de sensul progresului ºi
conþinutul lui privind echitatea ºi atenuarea sãrãciei.
V. Indicatorii intermediari de impact – se referã la variabilele folosite
pentru atingerea obiectivelor atenuãrii sãrãciei:
− structura fermelor în funcþie de regimul funciar ºi mãrime;
− procentul gospodãriilor fãrã pãmânt;
− salariul mediu al muncitorului agricol;
− procentul ºomajului ºi subutilizarea forþei de muncã;
− ponderea muncitorilor agricoli fãrã pãmânt în populaþia activã
agricolã;
− ponderea menajelor care primesc credite;
− ponderea populaþiei care exerseazã activitãþi nonagricole în
mediul rural.
VI. Indicatorii de referinþã – se referã la creºterea globalã ºi pot servi
la analiza progreselor fãcute în procesul dezvoltãrii rurale ºi a reformei agrare:
− PIB agricol/locuitor;
− suprafaþa agricolã cultivatã:
- ponderea în totalul suprafeþelor agricole;
- pe locuitor;
- pe persoanã ocupatã în agriculturã;
− creºterea anualã demograficã.
Opþiunea pentru acest sistem de indicatori, cu asemenea
caracteristici, se continuã cu o împãrþire a populaþiei rurale în anumite
categorii. Ca orice tip de taxonomie angajeazã o teorie, în grade diferite de
conºtientizare ºi, bineînþeles, o ideologie. Studiul metodologic nu este deci
departe de ispitele ideologice iar acurateþea ºtiinþificã rãmâne o iluzie.

Bibliografie
1. Almaº, Ion; Drãgan, Ion, Sociologia francezã contemporanã, Bucureºti,
1971.
2. xxx, Directives concernant les indicateurs socioéconomiques a utiliser pour
le suivi et l’evaluation de la reforme agraire et de developpement rural,
Organization des Nations Unites pour l’Alimentation et l’Agriculture.
3. Miftode, Vasile, Introducere în metodologia investigaþiei sociologice, Editura
Junimea, Iaºi, 1982.
4. Mãrgineanu, Ioan, Mãsurarea în sociologie, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1982.

INDICATORII CALITÃÞII VIEÞII RURALE
Monica STAICU
Ideea mãsurãrii cantitative a unor fenomene sociale a stat în atenþia
oamenilor de ºtiinþã încã din secolul al XVII-lea pânã în momentul apariþiei
rapoartelor asupra sãrãciei din Anglia sec. al XIX-lea, perioadã ce a marcat
ºi elaborarea unui studiu semnat de italianul Alfredo Niceforo în care se
urmãrea “mãsurarea vieþii”.
Conceptul de calitate a vieþii a fost formulat dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial, printre cei dintâi autori care au utilizat acest termen,
numãrându-se sociologul Arthur Schlesinger Jr. ºi economistul John
Kenneth Galbraith.
În definirea conceptului de calitate a vieþii au existat douã tendinþe
contradictorii referitoare la întîietatea aspectelor economice faþã de cele
spirituale. Calitatea vieþii este un concept care trebuie sã reflecte “starea”
unui sistem social a unui grup oarecare sau a unui individ la un moment dat
ºi în dinamicã, fãrã a exista însã pericolul reducerii acestei descrieri la
“bunãstare, nivel de trai”, “standard de viaþã”.
Putem considera “calitatea vieþii” drept un echilibru care se stabileºte
între dimensiunile economice, ecologice, demografice, cultural-afective ale
existenþei ce asigurã integritatea ºi dezvoltarea armonioasã a ºtiinþei umane
prin satisfacerea necesitãþilor ºi aspiraþiilor sale de ordin material ºi spiritual
în contextul integrãrii ºi identificãrii cu aspiraþiile generale ale societãþii.
La nivelul mediului rural transformãrile care se produc ºi se vor
produce în viitor indicã o tendinþã spre o anumitã modernizare ºi ridicare a
calitãþii vieþii avându-se în vedere modul propriu în care þãranul, în special,
înþelege dezvoltarea mediului sãu ºi faptul cã acesta “are un concept al lui
de calitate a vieþii”, altul decât al citadinului.
Una din dificultãþile vizând mãsurarea calitãþii vieþii se referã la
inexistenþa unor “dolari sociali”, care pot fi numãraþi în momentele critice,
aºa cum se pot evalua factorii economici. În determinarea calitãþii vieþii trebuie sã se þinã cont de schimbarea în timp a cerinþelor informaþionale ºi evaluative, o datã cu schimbarea valorilor ºi creºterea volumului de cunoºtinþe.
Indicatorii calitãþii vieþi, analizaþi prin prisma transformãrii societãþii
rurale trebuie sã constituie un sistem de alarmã din timp a creºterii
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dezechilibrelor, a lipsei de beneficii sociale, a nemulþumirilor, a nevoilor
sociale care pot apare ca efect al modului de organizare anterioarã la
nivelul structurilor economice, politice, sociale. Indicatorii calitãþii vieþii pot
constitui, de asemenea, instrumente pentru factorii de planificare ºi decizie.
O altã problemã care se ridicã se referã la strategia de alegere a
indicatorilor, ce comportã urmãtoarele aspecte:
a) se poate opta pentru indicatorii ce au fost utilizaþi în alte studii,
totodatã;
b) indicatorii putându-se alege în funcþie de scopul urmãrit ºi de
mãsurile pe care ni le propunem sã le adoptãm deci în funcþie de
planul de interpretare ºi acþiune stabilite anterior.
Indicatorii trebuie selecþionaþi astfel încât sã surprindã ºi sã explice
complexitatea fenomenelor socioeconomice, în acest sens, recomandânduse reþinerea unui set limitat de indicatori care sunt reprezentativi pentru
statul actual al proceselor calitãþii vieþii specifice ruralului. Coerenþa
constituie o altã cerinþã la care trebuie sã rãspundã indicatorii, coerenþa
asiguratã prin comasarea lor într-o formã care ar conduce în final la un
model sau o teorie asupra modului în care opereazã societatea ruralã.
Indicatorii trebuie sã se ralieze celor utilizaþi pe plan internaþional pentru a
permite eventuale comparaþii ºi adoptarea strategiilor adecvate.
Trebuie subliniat faptul cã abordarea proceselor calitãþii vieþii mediului
rural se poate efectua la nivel individual ºi/sau general, obiectiv ºi/sau
subiectiv, orice fenomen conþinând una sau mai multe trãsãturi ce-l
determinã sã fie analizat sub formele menþionate mai sus. Indicatorii
obiectivi sunt caracterizaþi pentru totalitatea de ameninþãri naturale ºi
sociale, într-o dublã perspectivã, din punct de vedere cantitativ cât ºi
calitativ. Indicatorii subiectivi sunt caracterizaþi pentru atitudinea faþã de
aceste ameninþãri cât ºi pentru aprecierea care este fãcutã de individ în
funcþie de sistemul propriu de valori sistem axat pe douã coordonate
definitorii pentru universul fiecãruia dintre noi:
− macrosocietalã, definitã de proiectul de dezvoltare socialã;
− individualã, definitã de proiectul de afirmare a persoanei respective.
În privinþa indicatorilor obiectivi ºi subiectivi ai calitãþii vieþii trebuie
accentuat faptul cã existã anumite aspecte, niveluri la care intervin
întrepãtrunderi ale acestor indicatori (ex. natalitatea ºi mortalitatea).
Indicatorii obiectivi presupuºi se dovedesc a cuprinde judecãþi subiective ºi
invers, anumiþi indicatori subiectivi (ex. evaluarea de cãtre oameni a propriei
lor vieþi) furnizeazã mai degrabã mãsurãtori directe ºi obiective a ceea ce ei
intenþioneazã sã evalueze.
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O altã problemã, mai generalã însã, se referã la caracterul absolut ºi
relativ al calitãþii vieþii (ex. lungimea vieþii constituie un exemplu tipic de
indicatori absoluþi). Indicatorii absoluþi ai calitãþii vieþii sunt de genul urmãtor:

CVa =

S
S1 S 2
,
... n ,
Nn Nn
Nn

unde:
CVa = calitatea absolutã a vieþii;
S1, S2,..., Sn = diferite stãri ale vieþii (condiþii, bunuri disponibile);
N1, N2, …, Nn = necesitatea umanã universalã, constantã.
În acest caz, variaþia calitãþii vieþii va fi în funcþie de variaþia (1,2,..., n)
a stãrilor vieþii, necesitãþile umane fiind constante.
Indicatorii relativi ai calitãþii vieþii au o structurã diferitã:

CVr2 =
unde:

S
S1 S 2
,
... n
N1 N 2
Nn

CV2r = calitatea relativã a vieþii;
S1, S2,..., Sn = stãri diferite ale vieþii unei persoane, grup social sau
colectivitãþi.
N1, N2,..., Nn = nivelurile necesitãþilor care corespund respectivelor
stãri (persoane, grupuri, colectivitãþi).
Calitatea vieþii pare a fi mai mult o stare relativã, deoarece, important
nu este cât de multe bunuri sunt disponibile la un moment dat (valoare
absolutã), ci în ce proporþie necesitãþile existente la un moment dat sunt sau
nu satisfãcute.
Un studiu concret al calitãþii vieþii rurale în scopul cuantificãrii nivelului
acesteia a fost efectuat în cadrul programului “Procese socioeconomice ale
dezvoltãrii rurale”.
La nivel general pentru dimensiunea economicã s-au propus
indicatori ce ofereau date privind sectorul productiv dominant ºi structura
activitãþilor (ponderea producþiei agricole în totalul producþiei, ponderea
lucrãrilor mecanizate, fonduri fixe ce revin la 100 ha suprafaþã etc.), în timp
ce la nivel individual s-au avut în vedere indicatori referitori la
venitul/locuitor, natura venitului etc.
Analog, pentru aspectul ecologic au fost luaþi în calcul indicatorii
generali aferenþi tipului de localitate, a funcþiei dominante a acesteia, a
densitãþii locuinþelor, distanþa medie între locuinþe iar cei individuali au vizat
tipul de locuinþã, numãrul de camere/locuinþã; dimensiunile demografice ºi
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cultural-afective la nivel general ºi individual au fost determinate prin
indicatori care au oferit date privind numãrul de locuitori; densitatea
populaþiei structura pe vârste a populaþiei totale ºi a activilor agricoli,
natalitatea, mortalitatea, ocupaþie, profesie, nivelul de instruire al populaþiei,
tipologia unitãþilor culturale, modul de utilizare a timpului liber.
În limitele informaþiilor statistice de care s-a dispus, s-a încercat
cuantificarea componentelor de bazã prin intermediul indicatorilor. Astfel:
A. Calitatea condiþiilor de locuit a fost evidenþiatã de indicatorii:
− suprafaþã locuibilã/locuitor (m2/locuitor);
− densitatea de conlocuire (nr. de familii/gospodãrie ruralã);
− numãr metri reþea canalizare/1.000 m2 suprafaþã locuibilã;
− numãr metri reþea apã potabilã/1.000 m2 suprafaþã locuibilã.
B. Starea demograficã a fost indicatã de mãrimea natalitãþii,
mortalitãþii, mortalitãþii infantile, rata sporului natural, care au permis o
descriere a comportamentului demografic la nivel zonal (judeþ) ºi general.
C. Nivelul ºi structura veniturilor populaþiei rurale (lei/lunã) s-au stabilit
pentru trei categorii de familie ruralã:
− familie de þãrani cooperatori (4.003 lei/familie de cooperatori);
− familie de þãrani individuali (4.304 lei/familie de þãrani
individuali);
− familie de pensionari CAP (1.946 lei/familie de pensionari).
Semnalãm în acest caz absenþa informaþiilor statistice referitoare la
PIB (produsul intern brut) care ne-ar fi facilitat mãsurarea discrepanþelor
existente la nivelul veniturilor, între zonele rurale.
Un alt indicator relevant al nivelului calitãþii vieþii l-a constituit mãrimea
ºi structura consumului populaþiei. Conform acestuia ponderea cea mai
mare (cca 60%) o are consumul alimentar. Desfacerea de mãrfuri
alimentare/locuitor s-a situat la un nivel mediu foarte scãzut (1380 lei/an).
O altã componentã a calitãþii vieþii o reprezintã instruirea, educaþia,
gradul de culturã, al cãror nivel a fost exprimat de indicatorii:
− populaþia ºcolarã/populaþia ruralã;
− populaþia ºcolarã/populaþia totalã;
− numãr de elevi/1.000 locuitori;
− numãr de elevi/cadru didactic;
− numãrul abonamentelor telefonice, radio ºi tv/1.000 locuitori care
au pus în evidenþã o anumitã inegalitate în distribuþia teritorialã a
acestor elemente.
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Nivelul asistenþei sanitare a fost reflectat de indicatori numãrul de
medici/1.000 locuitori ale cãrui valori au denotat existenþa unei stãri precare
în aceastã direcþie (1,12 medici/1.000 locuitori).
Volumul limitat al informaþiilor statistice în unele cazuri sau inexistenþa
acestora în alte cazuri n-au permis cercetarea calitãþii mediului social-politic
(specificitatea raporturilor de proprietate, a gradului de democratizare a vieþii
sociale, a libertãþii individului, a asigurãrii ordinii publice ºi a respectãrii
legalitãþii), n-au permis cercetarea calitãþii condiþiilor de muncã:
− modul de folosire a resurselor de muncã;
− durata zilei de lucru;
− durata medie a concediile de odihnã ºi n-au permis cercetarea
calitãþii mediului înconjurãtor;
− calitatea mediului natural;
− calitatea mediului amenajat de om;
− nivelul de poluare al: apei, aerului, solului;
− acþiuni sociale pentru protecþia mediului natural ºi îmbunãtãþirea
mediului amenajat de om.
Pe baza indicatorilor calitãþii vieþii s-a construit indicele agregat care a
avut rolul principal alãturi de indicele economic ºi demografic în elaborarea
tipologiei comunitãþilor rurale.
Astfel, discrepanþele între zonele rurale sunt foarte mari ºi asigurarea
unui nivel decent de viaþã impune adoptarea mãsurilor specifice fiecãrei zone.
Reducând problema vizând calitatea vieþii, fiecare dintre noi ºi-o
poate evalua la nivel global prin simplele rãspunsuri date la întrebãrile:
1. Cum simþiþi viaþa d-voastrã în totalitatea ei?
2. Cât de fericit sunteþi zilele acestea?
3. Este viaþa d-voastrã mai bunã, mai rea sau aproximativ
asemãnãtoare cu a celorlalþi?
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INDICATORI DEMOGRAFICI ÎN MEDIUL RURAL
Gabriela IBÃNESCU
Ca o definiþie generalã ruralul cuprinde acele zone cu localitãþi de
dimensiuni mici spre medii ºi cu densitate redusã a populaþiei în care
predominã ocupaþiile agricole sau care deservesc sectorul agricol cu
instituþii sociale cu grad redus de complexitate ºi în care opereazã un mod
de viaþã, valori ºi credinþe mai apropriate de tradiþional. În setul de indici cu
care se pot diagnostica societãþile de tip rural sunt reflectate caracteristicile
profesional-ocupaþionale ecologice, demografice, economice, modelele
culturale, comportamentale ºi afective, tradiþiile ºi mentalitãþile relaþiile
specifice cu mediul ºi cu pãmântul cel mai frecvent ca variabilã
discriminatorie este utilizatã cea cantitativã, îndeosebi densitatea populaþiei
ºi talia localitãþilor.
Din acest punct de vedere mediul rural românesc prezintã o densitate
de 50,3 locuitori/km2 faþã de 97,5 locuitori/km2 pe total þarã, iar talia
localitãþilor nu poate fi consideratã un criteriu general valabil.
În încercarea de a caracteriza ruralul românesc sub aspect
demografic desprindem urmãtoarele caracteristici procentuale:
− îmbãtrânirea populaþiei, relevatã de prevalenþa grupelor de vârstã
înaintatã, populaþia în vârstã de 60 de ani ºi peste reprezentând
46,1% iar populaþia între 50-60 ani 14,3%;
− o uºoarã feminizare pe ansamblul populaþiei rurale, dar cu puternice
diferenþe în cadrul grupelor de vârstã. Dacã pe total, populaþia
femininã are o greutate specificã de 50,33%, începând cu grupa de
vârstã 35-39 ani diferenþa se situeazã în jurul cifrei de 0,51,
explicabilã prin dezvoltarea industriei grele – cu preponderenþã –
pânã spre sfârºitul anilor ’70, care a generat un puternic flux migrator
a populaþiei masculine, iar pentru populaþia în vârstã de 60 ani ºi
peste, diferenþa se ridicã la aproape 21 putând enumera printre
cauze: durata medie de viaþã favorabilã sexului feminin ºi pierderea
masivã de populaþie masculinã în timpul rãzboiului. Pentru grupele de
vârstã 0-34 ani sexul masculin prezintã o pondere mai mare care se
poate explica prin naºterea unui numãr mai mare de bãieþi – la
segmentul de vârstã micã – ºi prin creºterea volumului emigrãrii
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populaþiei feminine datoritã reorientãrii politicii economice la începutul
deceniului trecut – pentru grupele de vârstã 15-34 ani;
− un puternic proces migraþional, definitoriu pentru comunitatea ruralã,
caracterizat printr-un salt migratoriu (ca diferenþa între sosiþi ºi plecaþi
din rural) puternic negativ: - 94.494 persoane, din care 45.560 femei
ºi 48.934. Au plecat din mediu rural 143.411 persoane, din aceºtia sau îndreptat cãtre urban 106.932 (74,51%).
Au sosit în comune din municipii ºi oraºe 12438 persoane diferenþa
fiind datã de migraþia în interiorul mediului rural – 36479 persoane. Pe grupe
de vârstã cea mai puternicã emigrare o înregistreazã segmentul 20-34 ani
(54,6%) ºi 0-14 ani (25,4%), ceea ce ne-ar putea îndreptãþi sã
concluzionãm cã este vorba mai ales despre migraþia familialã. Pe sexe,
ponderea cea mai mare la feminin o are grupa de vârstã 20-34 ani (31,7%)
iar la masculin grupa 25-29 ani (26,4%).
Fenomenul demografic prezintã în mediul rural românesc urmãtoarele
aspecte specifice: mortalitatea, în 1989, la o populaþie totalã de 10.619.456
locuitori s-au înregistrat 148.620 decese, ceea ce a dus la o valoare a
indicelui general de mortalitate de 13,95 (calculat ca numãr de decese la
1.000 locuitori), faþã de 10,6% pe ansamblul þãrii. Indicele specific de
mortalitate, calculat pe grupe de vârstã prezintã cea mai scãzutã valoare la
vârste mici – 0,5 ‰, 0,8 ‰, pentru a urca la 4,1‰ la grupa de vârstã 15-49
ani ºi la 15,1‰ la 80-84 ani. Indicele general pentru bãrbaþi are valoare
14,6‰ iar pentru femei 13,9‰. La cauze ale deceselor 12,3% din decese
au fost provocate de accidente ºi traumatisme, 3,8% reprezintã mortalitatea
infantilã (decedaþi sub un an), iar restul deceselor au fost provocate de boli,
în ordinea importanþei putând fi invocate bolile aparatului circulator, tumorile
ºi bolile aparatului digestiv. Indicele mortalitãþii infantile, calculat ca un
raport între numãrul deceselor sub un an ºi numãrul nãscuþilor este de
29,3‰, faþã de indicele naþional de 26,9‰ pentru sexul feminin valoarea
este de 25,9%, iar pentru masculin 39,5%. Ar fi fost interesant de urmãrit
ponderile mortalitãþilor endogene (datorate tarelor ereditare, malformaþilor
congenitale sau traumatismelor la naºtere) ºi exogene (datorate riscurilor
exterioare – infecþioase etc.), iar statistica oficialã nu a urmãrit aceste
aspecte.
S-a realizat ºi o tabelã de mortalitate pentru anul 1989 din care
rezultã speranþe de viaþã la naºtere de 68,42 (sumã de ani /supravieþuitor) ºi
o posibilitate de decese numãr de decese/numãr de supravieþuitor) de 0,014
pentru 0-4 ani, 0,011 pentru 45-49 ani ºi 0,08 pentru 70-71 ani.
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În ceea ce priveºte natalitatea, indicile brut de natalitate, calculat ca
nr. de nãscuþi la 1.000 locuitori a fost de 18,1‰. Vorbind despre natalitate în
teritoriu, cele mai mari valori ale indicelui de natalitate se înregistreazã în
judeþul Iaºi – 23,7 ‰, Vaslui 21,6‰, Galaþi 21,5‰, iar cele mai scãzute în
Mehedinþi ºi SAI – 14,2‰, Teleorman 13,3‰, Caraº-Severin 12‰ ºi
Hunedoara 11,2‰.
Fertilitatea, caracterizatã prin indicele de fertilitate generalã – raport
între numãrul de nãscuþi ºi numãrul femeilor de vârstã fertilã (15,49 ani)
prezintã valoarea de 94,4 ‰ faþã de 66,3‰ þarã, cele mai mari valori
înregistrându-se în judeþele Vaslui 166,9 ‰, Iaºi 166,9‰, Galaþi 156,7‰ iar
cele mai scãzute în SAI 82,7 ‰ Caraº Severin 79,2‰ ºi Hunedoara 74,7‰.
Indici de fertilitate specifici, calculaþi ca raport între numãrul de nãscuþi
dupã grupa de vârstã a mamei ºi populaþia de vârsta respectivei prezintã
cele mai mari valori pentru grupa de vârstã 28-24 ani – 208,2‰.
Indicele de fertilitate legitimã – raport între numãrul de nãscuþi în
cadrul cãsãtoriilor ºi populaþia femininã cãsãtoritã – este de 91,7‰.
În ceea ce priveºte evenimentele demografice nupþialitate ºi
divorþionalitate, în mediul rural situaþia se prezintã astfel: 1989 s-au încheiat
în mediul rural 73.678 cãsãtorii din care 67.476 cãsãtorii de rangul I. Pe
grupe de vârstã se remarcã o discrepanþã în ceea ce priveºte distribuþia pe
sexe: în timp ce la femei sub 20 de ani numãrul de cãsãtorii a fost de
29.849 (40,5%), la bãrbaþi a fost de numai 3516, aceºtia încheind cel mai
mare numãr de cãsãtorii în intervalul de vârstã 20-24 ani – 39.221 (53,2%).
Vârsta medie la prima cãsãtorie se înregistreazã la aproximativ 21 ani
pentru femei ºi 25-26 pentru bãrbaþi. Indicele de nupþialitate (prima
cãsãtorie/populaþie medie) = 12,8 pentru masculin ºi 12,7 pentru feminin.
Numãrul de divorþuri a fost de 70‰ de locuitori.
Între fenomenele ºi evenimentele demografice existã legãturi de
interdependenþã ele influenþându-se reciproc ºi constituind unul pentru
celãlalt elemente perturbatoare. Astfel, mortalitatea poate constitui factor
perturbator pentru fertilitate prin reducerea efectivului feminin pentru
nupþialitate prin existenþa riscului de deces asupra celibatarilor ºi a
populaþiei care a mai avut cãsãtorii ºi poate fi influenþatã de mobilitatea
spaþialã, putându-se urmãri numai influenþa emigrãrii, imigrarea fiind
consideratã din punct de vedere statistic fenomen exogen al populaþiei
studiate.
Poate aceste interferenþe sunt neprobate statistic, neexistând în
statistica oficialã date în acest sens dar pot fi cuantificate prin metode de
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calcul specifice demografiei – tabele ºi probabilitãþi de mortalitate,
nupþialitate, fertilitate ºi emigrare.
De asemenea, fenomenele ºi evenimentele demografice mai pot
suferi influenþe deosebit de dificil de cuantificat, dar care pot fi decelate prin
corelare cu alþi indicatori economici, socioculturali.
Astfel, fertilitatea este puternic influenþatã de gradul de educaþie, fiind
sensibil mai redus în rândul intelectualilor, de concepþiile religioase, origine
etnicã ºi nu în ultimul rând de gradul de dezvoltare economicã a zonei ºi de
locul de muncã al femeii de asemenea, nupþialitatea este influenþatã de
gradul de educaþie prin mãrirea vârstei medii de cãsãtorie de rang I
proporþional cu gradul de învãþãmânt cel mai înalt absolvit iar divorþialitatea
poate fi influenþatã negativ de religie ºi tradiþie. Nivelul mortalitãþii este
influenþat în mod esenþial de condiþiile economice iar în ceea ce priveºte
mortalitatea infantilã ºi de nivelul educaþional la nivel familial.

SÃRÃCIA RURALÃ
Gheorghe BÃLEANU
De obicei atunci când spunem sãrãcie gândul ne duce la venituri mici,
lipsa verii, existenþã la limitã de subzistenþã sau chiar sub aceasta, condiþii
precare de locuit. Dar sãrãcia nu presupune numai totalitatea bunurilor
aflate în posesia unui individ, ci înseamnã de asemenea lipsa accesului la
venituri mai mari ºi la ºanse de a acumula avere, la o educaþie mai bunã
sau la posibilitãþi sporite de a gãsi un loc de muncã. Alte reflectãri ale
privaþiunilor pe care le încearcã sãracii sunt: desconsiderarea propriei persoane, neîncadrarea în capacitatea de a avea un rol important în societate,
sentimente de dependenþã sau neparticiparea la activitãþile politice,
sentimente de frustrare ce se pot transpune în crime, emigrare sau violenþã.
Teoria economicã curentã a sãrãciei nu ia în consideraþie toate
aceste elemente. Se simpte deci nevoia reconceptualizãrii noþiunii de
sãrãcie printr-o astfel de abordare care sã încorporeze un model al omului
ºi al comportamentului sãu.
Sãrãcia, prin natura sa, este un mod de viaþã ºi variatele aspecte ale
acesteia nu pot fi considerate ca fiind separate, orice abordare parþialã fiind
inadecvatã. Sãrãcia este un fenomen multidimensional, iar privaþiunea
trebuie înþeleasã ca un concept atât subiectiv cât ºi obiectiv. Dimensiunile
obiective cuprind condiþiile reale de viaþã, iar cele subiective sintetizeazã
sentimentele de privaþiune pe care le încearcã sãracii în cazul condiþiilor lor
obiective.
La nivel mondial populaþia ruralã constituie cea mai mare problemã
nu numai cã marea masã a sãracilor sunt þãrani ci pentru cã marea
majoritate a þãranilor sunt sãraci. Sãrãcia absolutã este o stare care
mâhneºte persoanele ale cãror nevoi fundamentale, destul de rudimentare
mai ales în materie de nutriþie, nu sunt satisfãcute. Localizarea sãrãciei
cuprinde îndeosebi continentele Asia, Africa ºi America Latinã având în
vedere zonele rurale formate din muncitori agricoli ºi nonagricoli (parþial sau
în totalitate) persoanele care nu posedã pãmânt nici proprietarii de terenuri,
pãstori, nomazi ºi pescari.
Oricare ar fi modalitãþile de apreciere de apreciere, sãrãcia ruralã
absolutã rezultã din urmãtorii factori:
− insuficienþa veniturilor;
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− producþia individualã insuficientã pentru a satisface direct nevoile
minime, de cele mai multe ori lipsa accesului la pãmânt;
− incapacitatea pentru cei interesaþi de a satisface aceste nevoi
minime ºi schimburile de producþie, muncã ºi bunuri;
− insuficienþa transferurilor publice ºi private de bunuri ºi servicii
pentru a rãspunde nevoilor minime atunci când producþia ºi
schimburile sunt insuficiente;
− suferinþa de malnutriþie cu toate cã 3/4 din venituri sunt alocate
pentru alimente.
Aceastã clasificare a cauzelor sãrãciei ne oferã cadrul util nu numai
pentru analizarea sãrãciei diverselor grupe de populaþie, dar ºi pentru
sugerarea strategiilor ºi a mãsurilor de remediere a situaþiei.
Strategia de luptã împotriva sãrãciei:
− strategia fondatã pe creºterea economicã; toate grupele populaþiei
beneficiind de aceasta;
− “redistribuirea dezvoltãrii” – o mai mare intervenþie a Guvernului
prin reducerea creºterii veniturilor bogaþiilor ºi deturnare a unei
pãrþi din acestea cãtre sãraci;
− redistribuirea venitului ºi a mijloacelor de producþie existente în
vederea creºterii forþei de muncã productive ºi a veniturilor
populaþiei rurale;
Mãsuri pentru eliminarea sãrãciei:
− redistribuirea terenurilor;
− creºterea investiþiilor în agriculturã ºi a serviciilor pentru agriculturã;
− politica de siguranþã a preþurilor agricole;
− creºterea investiþiilor pentru punerea în valoare a resurselor
umane (exemplu îngrijirea medicalã preventivã);
− reforme sociale pentru asigurarea participãrii depline a femeilor la
viaþa economicã ºi socialã;
− expansiunea industrialã, crearea în special de microîntreprinderi;
− reducerea procesului de fecunditate ºi creºterea populaþiei;
− mãsuri de democratizare ºi participarea sãracilor la viaþa
democraticã;
− cooperarea internaþionalã în vederea reducerii sãrãciei.
Dintre indicatorii folosiþi pe plan mondial pentru comensurarea
sãrãciei mai menþionãm:
− veniturile medii;
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− rata alfabetizãrii;
− malnutriþia;
− speranþa de viaþã;
− rata mortalitãþii generale;
− rata mortalitãþii infantile.
Ca indicator compus, cel mai interesant este indicele calitãþii vieþii
materiale propus de l’Overseas Development Council (1977) care se
bazeazã pe alegerea urmãtoarelor criterii: mortalitatea infantilã, speranþa de
viaþã ºi analfabetismul, ea reprezentând principalele “rezultate” ale sãrãciei,
se obþine astfel un indice compus în care cei trei indicatori pe un an au
aceiaºi pondere.
Crearea noului tip de economie de piaþã în România are consecinþe
deosebite asupra nivelului de trai: apariþia ºomajului, disoluþia formelor
paternaliste, creºterea insecuritãþii la nivelul unor largi categorii de
populaþie, sistem precar de protecþie socialã etc.
Revenirea la proprietatea particularã acþioneazã direct ºi indirect pe
multiple planuri asupra modului cum trãiesc, cum gândesc ºi cum
acþioneazã ºi se manifestã oamenii. Privite în perspectivã, urmãrile
economice ale proprietãþii private se vor manifesta ºi pe baza diferenþierii
din ce în ce mai accentuate a veniturilor populaþiei.
În ceea ce priveºte þãrãnimea, se disting urmãtoarele aspecte:
− consecinþele negative ale privatizãrii pãmântului datorate gradului
diferit de fertilitate naturalã, a disproporþiei dintre suprafaþa de
teren pe locuitor;
− decalajele mari între veniturile din muncã ºi din fondurile de
consum între þãrani ºi lucrãtorii din ramurile neagricole;
− cheltuielile pentru consumul alimentar se situeazã la aproape
jumãtate faþã de cele ale personalului muncitor din mediul urban,
în condiþiile în care la sate gradul de înzestrare a gospodãriilor
este inferior celui de la oraº;
− condiþii de trai precare pentru þãranii care ating vârste înaintate ºi
nu pot muncii;
− indicele de mortalitate infantilã mult mai ridicat în mediul rural.
Referitor la populaþia ruralã se pun o serie de întrebãri referitoare la
nivelul de trai: existã o populaþie ruralã sãrãcitã la nivel naþional sau numai
anumite zone sunt atinse de sãrãcie? În aceste zone toatã populaþia ruralã
se aflã sub nivelul minim de trai sau numai anumite persoane? Sub nivelul
pragului de sãrãcie determinat, pânã unde se întinde sãrãcia extremã?
Sunt numai o parte din întrebãri care îºi aºteaptã rãspunsul.
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Pentru cunoaºterea lui sunt necesare:
− determinarea minimului de trai (“pragul sãrãciei”);
− comensurarea stãrii generale a locuitorului rural.
Minimul de trai este un element de diagnozã pentru identificarea
categoriilor de populaþie în situaþie de sãrãcie, sau care riscã sã ajungã în
aceastã situaþie. Minimul de trai sau “pragul sãrãciei” reprezintã limita
inferioarã a unui nivel de viaþã acceptabil la un anumit grad de dezvoltare a
societãþii, nivel apreciat ca satisfãcãtor permiþând fiecãrui membru al
societãþii o existenþã decentã, posibilitãþii de participare la viaþa societãþii,
ºanse de dezvoltare ºi progres.
Dintre metodele ce se pot utiliza pentru stabilirea venitului minim al
populaþiei rurale, ca dealtfel a întregii þãri, cea mai adecvatã condiþiilor þãrii
noastre este cea normativã. Aceastã se datoreazã faptului cã gradul de
satisfacere a nevoilor populaþiei este încã scãzut iar oferã insuficientã
cantitativ, structural ºi calitativ.
Metoda normativã presupune stabilirea minimului de trai din bugetul
minim de consum al unor familii de salariaþi, þãrani ºi pensionari de diferite dimensiuni evaluându-se necesarul de alimente, bunuri nealimentare ºi servicii.
Pentru comensurarea stãrii populaþiei rurale, pentru þara noastrã, o
metodã bunã, cel puþin pentru câþiva ani, este cea care se bazeazã pe
mijloace empirice de culegere a datelor.
Statistica naþionalã nu oferea încã date privind starea de sãrãcie.
Deci, pe lângã contabilitatea naþionalã trebuie sã se dezvolte ºi un
sistem de “contabilitate socialã” pe baza cercetãrilor empirice asupra
nivelului de trai, cu scopul de a furniza descrieri amãnunþite ºi simultane
asupra condiþiilor de viaþã cu referire la bunãstarea indivizilor ºi a
gospodãriilor. Se pot efectua ºi comparaþii între grupuri þinând seama de
elementele de comparabilitate:
− conceptualitatea (mãsurãtorile sã se refere la acelaºi item sau
concept);
− statistica (utilizarea aceleiaºi metode de mãsurare);
− interpretativitatea (aceeaºi valorizare).
Având în vedere cei 33 de indicatori sociali de exprimare a nivelului
de trai recomandaþi de OECD se poate formula un chestionar alcãtuit în
jurul diferitelor elemente ale sãrãciei rurale care sã cuprindã urmãtoarele
puncte:
a) caracteristici demografice:
− statutul marital;
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− numãrul de copii;
− mãrimea gospodãriei;
− date referitoare la capul de familie;
− grup etnic;
− vârsta;
− religia;
− educaþia etc.
b) caracteristici economice:
− averea totalã;
− suprafaþa de pãmânt totalã ºi pe persoanã;
− gradul de dotare cu accesorii gospodãreºti;
− efectiv animale;
− locuinþa;
− anexe gospodãreºti;
− obiecte ºi inventar gospodãresc;
− obiecte de valoare ºi artã;
− economii bãneºti;
− venitul total al gospodãriei în ultimele 12 luni:
- pe surse;
- pe persoane;
− produse agricole în stoc etc.
c) trecutul de muncã al subiectului în ultimii 10 ani:
− felul muncii;
− condiþiile de muncã;
− recompense financiare;
− numãrul de luni în ultimii 2 ani ca ºomer;
− slujba avutã înainte de ºomaj;
− economii sau datorii realizate etc.
d) “variabile ale calitãþii vieþii” (modele ale stilului de viaþã examinate
în corelaþie cu standardul de viaþã):
− statutul nutriþional;
− statutul sãnãtãþii;
− odihna, utilizarea timpului liber;
− mediul social;
− siguranþa personalã;
− condiþii de locuit;
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− participarea la activitãþile politice etc.
e) aspecte nemateriale ale sãrãciei:
− atitudinile ºi sentimentele faþã de problemele din primele patru
categorii.
Analiza datelor rezultate în urma cercetãrii selective efectuate pe
baza unui astfel de chestionar poate aduce o contribuþie realã la înþelegerea
sãrãciei ºi a sãracilor.
Desigur, folosindu-se metode statistice ºi econometrice se pot
formula mai multe modele de comportament ale sãracului rural cu implicaþii
în încercarea de a explica ºi combate sãrãcia.
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MODALITÃÞI DE CUANTIFICARE A DECIZIILOR
DE POLITICA ECONOMICÃ
PENTRU SUSÞINEREA AGRICULTURII
Gh.M. AVRÃMIÞÃ
Politicienii ºi economiºtii sunt preocupaþi de problemele agriculturii, în
scopul asigurãrii unei producþii agricole satisfãcãtoare necesitãþilor
economiei.
Politica este definitã ca un curs deliberat de acþiune urmatã de un
cadru public (firmã privatã, familie sau individ) (1).
Politica implicã înþelepciune/prudenþã în conducerea afacerilor,
bazatã pe un plan/program definitiv, creat printr-un proces al gândirii ºi
acþiunii. Este o activitate universalã a agenþilor economici implicaþi.
Politica implicã planificarea bazatã pe convingeri certe, valori ºi
scopuri, luând în calcul resursele disponibile pentru atingerea scopurilor,
profitul ºi costurile, folosind o modalitate sau alta de cuantificare.
În stabilirea unei politici economice se au în vedere urmãtoarele:
− scopurile care sunt urmãrite ºi ierarhizarea acestora;
− mijloacele ce pot fi întrebuinþate în atingerea scopurilor;
− instrumentele prin care se ating scopurile propuse astfel ca agenþii
acelor activitãþi sã asigure ºi un control al mijloacelor utilizate;
− restricþiile care sunt aplicabile planului sau programului ce se
urmãreºte sã se elaboreze.
Politica economicã publicã implicã indivizii în rolurile lor de cetãþeni,
grupuri ºi organizaþii, cu un obiectiv sau scop politic ºi guvernul. Prin
acþiunile guvernului însã, politica publicã afecteazã pe toþi cei amintiþi mai
sus. Politica publicã implicã acþiunea bazatã pe rezultate aºteptate, prin
guvern asigurându-se rezolvarea problemelor colective selectate.
Construirea politicii publice se face în mai multe etape:
− identificarea schimbãrii ce este doritã pentru o anumitã stare;
− pregãtirea schimbãrii prin dezvoltarea unei conºtiinþe publice “cã
ceva va fi ºi poate fi fãcut”;
− acceptarea publicã a unor propuneri de politicã (sau politici) ºi de
acþiuni politice asociate pentru a fi adoptate una sau alta din ele;
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− evaluarea ºi analiza/revizuirii acþiunilor propuse.
Construirea unei politici economice publice implicã conceptul
acumulãrii, fiecare nouã decizie fiind adãugatã la cea veche. Politica în
general ºi cea economicã în special se construieºte pas cu pas sau decizie
cu decizie. Politica economicã a agriculturii, consideratã ca o zonã
importantã a politicii economice publice, este un curs al acþiunii publice
directe cãtre exploataþiile agricole ºi agenþii din cadrul ramurii. Ea implicã un
ºir de decizii publice care influenþeazã agenþii economici ºi exploataþiile
privind: ce produse se vor obþine, cum vor fi realizate ºi pentru cine (1).
Politica economicã a agriculturii se aplicã la douã mari categorii de
pieþe:
− piaþa inputurilor agriculturii, prin care resursele ºi mãrfurile
întrebuinþate în exploataþii sunt fãcute disponibile pentru producþie;
− piaþa produselor agriculturii, prin care exploataþia vinde ºi
prelucreazã bunurile obþinute pentru consum intern ºi export.
Politica privind pieþele inputurilor se aplicã la: modul de utilizare a
pãmântului ºi altor resurse naturale; creditul agricol; produsele industriale
întrebuinþate de agriculturã; resursele umane angajate în fiecare din
sectoarele agriculturii.
Politica aplicatã pieþelor produselor implicã un ºir larg de legi, reguli ºi
reglementãri guvernamentale cum ar fi de exemplu: subvenþionãri de preþ
cu controalele producþiei ºi studiul pieþei; comerþ internaþional relativ liber la
produsele exploataþiei (sau acorduri comerciale) ºi alte subsidii; bariere
comerciale, tarifare ºi netarifare; subsidii la bunurile de consum.
Cele douã pieþe a inputurilor ºi a produselor sunt caracterizate prin
comportamentele guvernamentale ºi preferinþe politice care afecteazã
întreaga populaþie. Sectorul exploataþiilor, care în mod tradiþional reprezintã
modelul întreprinderii libere aflatã sub concurenþã perfectã, implicã politica
guvernamentalã ºi publicã pentru urmãtoarele considerente:
− mãrirea productivitãþii agriculturii este esenþialã pentru întâmpinarea creºterii cererii populaþiei pentru bunuri, guvernul implicânduse larg ºi profund pentru întrajutorarea sectoarelor agriculturii în
vederea creºterii producþiilor lor;
− asigurarea stabilitãþii economice constituie marea responsabilitate
a politicii;
− politica economicã guvernamentalã influenþeazã foarte mult distribuþia venitului, cãci aceasta fiind nesatisfãcãtoare este de interes
permanent în politicã.
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Recomandãrile politice implicã judecãþi de valoare, acþiuni care vor fi
sau nu vor fi realizate ºi de ce. Progresul economic ºi de ridicare a
standardelor de viaþã sunt dorinþi universale. Stabilitatea economicã este un
scop important. Distribuþia echitabilã a rezultatelor producþiei este în general
recunoscutã ca dorinþã, fiind dificil a defini ceea ce este echitabil.
Politica afecteazã bunãstarea publicã ºi variate sectoare ale dezvoltãrii economiei.
Scopurile politicii agriculturii izvorãsc din sistemul de convingeri,
crezuri ºi judecãþi de valoare;
− scopurile politicii economice sunt definite ca þinte ale obiectivelor
cãtre care activitatea poate fi direcþionatã;
− mijloacele sunt modurile în care scopurile sunt îndeplinite;
− valorile sunt standardele sau preferinþele, bazate pe convingeri,
care îndrumã conduita.
Ridicarea aparentã a cererii pentru alimente sugereazã o perspectivã
pe termen lung pentru creºterea pieþei, care totuºi aratã cã productivitatea ºi
dezvoltarea vor continua sã fie obiective importante.
Variaþia atât la preþuri cât ºi la producþiile de cereale este o cauzã
majorã a instabilitãþii în agriculturã ºi o politicã economicã bine proiectatã
poate contribui mult la contracararea sau compensarea acesteia.
Comensurarea instrumentelor de politicã economicã în agriculturã
porneºte de la faptul cã venitul exploataþiilor poate fi susþinut prin:
− transferuri de sume globale;
− subvenþionarea factorilor primari folosiþi în sectorul agricol;
− plãþi pentru acoperirea deficitului;
− preþuri subvenþionate (2).
Poate fi stabilit, conform estimãrilor neoclasice – în care sunt
combãtute costurile administrative precum ºi costurile subvenþionate ºi alte
costuri de tranziþie – cã un sistem de transferuri globale este superior
oricãrui alt instrument de subvenþie, cã subvenþiile acordate factorilor primari
folosiþi în sectorul agricol sunt superioare plãþilor pentru acoperirea
deficitului ºi subvenþiilor de preþuri ºi, în final, plãþile pentru acoperirea
deficitului fiind superioare subvenþiilor de preþuri.
Este bine cunoscutã dovada cã plãþile sumelor globale sunt cel mai
eficient instrument pentru a atinge repartiþia optimã de venit în absenþa
costurilor orientative.
Cuantificarea deciziilor de politicã economicã pentru susþinerea
agriculturii se poate realiza utilizând modele matematice.
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În literaturã, noþiunea de model este des întâlnitã ºi prezentatã într-o
diversitate destul de mare, ca formulare, esenþa însã rãmânînd aceeaºi.
Pentru a crea o imagine sugestivã asupra definirii modelului vom enumera
câteva definiþii:
− modelul este o reprezentare a unei anumite realitãþi (fenomen,
proces, sistem etc.);
− un obiect A este un model al unui obiect B pentru un observator C
dacã observatorul poate întrebuinþa pe A rãspunzând întrebãrilor,
interesante pentru el, despre B;
− cea mai strictã ºi mai generalã definiþie a modelului se bazeazã pe
noþiunile de homomorfism ºi izomorfism. Imaginea obiectului de
cercetare, care se formeazã în mintea observatorului în
conformitate cu scopul sãu, este homomorfã – simplificatã –
întrucât abstracþia, neglijarea acelor proprietãþi ale obiectului care
sunt neesenþiale din punct de vedere al scopului considerat este o
condiþie necesarã a oricãrei cercetãri. În continuare, observatorul
construieºte modelul propriu-zis; un sistem abstract sau material,
izomorf cu imaginea simplificatã, formatã anterior, cu privire la
setul de atribute (sau relaþii) stabilite. Mai formalizat se poate
spune: din douã sisteme M1 ºi M2 fiecare este modelul celuilalt,
dacã existã o imagine homomorfã N1 a sistemului M1 ºi o imagine
homomorfã N2 a sistemului M2 care sunt izomorfe între ele.
Definind modelul matematic de optimizare subliniem faptul cã acesta
stã la baza pregãtirii deciziei. Decizia presupune alegerea unei alternative
(variante de decizie) examinate. Aceastã alegere se realizeazã pe baza
unor anumite criterii (de decizie) care permit sã se estimeze alternativele din
punctul de vedere al unuia sau al mai multor scopuri. Acestor criterii le
corespund anumite scãri cantitative sau de ordonare sau de ierarhizare a
estimaþiilor.
Formalizând problema deciziei, rezultã cã: optimul funcþiei f(x) pe
mulþimea M este o valoare particularã f(x0) a acestei funcþii care satisface
una din relaþiile:
f(x0) = f(x) pentru toþi x din M (maxim global)
sau
f(x0)? f(x) pentru toþi x din M (minim global)
În determinarea optimului în problemele practice ale economiei se
utilizeazã programarea matematicã. Punctul de optim al funcþiei f(x) pe
mulþimea M este un punct de extremum al acestei funcþii pe mulþimea M.
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Populaþia, în general, atât individualã cât ºi colectivã, se ocupã de
maximizarea a ceea ce poate fi numit bunãstare, utilitate, satisfacþie sau
bunã existenþã. Aceasta depinde de productivitate ºi echitate în distribuþie,
securitatea persoanei ºi a proprietãþii, ºi concepþia de libertate ºi justiþie.
Importanþa recunoaºterii acestor valori sau scopuri de politicã nu pot fi
accentuate mai mult, deoarece dacã noi nu aveam un grad cert de echitate,
libertate ºi securitate, atunci noi nu putem beneficia de ridicarea
productivitãþii sau de mai multe venituri. Menþinerea libertãþii individuale este
una din consideraþiile importante în decizie pentru a merge cu o producþie
controlatã sau un program de sprijin a venitului.
Politica economicã nu poate fi direcþionatã cãtre maximizarea oricãrui
scop particular. Ea este mai curând un proces pentru maximizarea
bunãstãrii generale care implicã nenumãrate compromisuri într-o largã
varietate de scopuri.
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UNELE PARTICULARITÃÞI ALE RETEHNOLOGIZÃRII
ÎN PRODUCÞIA VEGETALÃ
Marioara RUSU
Retehnologizarea se constituie ca o primã etapã de introducere a
progresului tehnic, de adaptare a fenomenelor ºi proceselor tehnice din
agriculturã, la noile condiþii în care demonopolizarea ºi privatizarea au mers
aproape în paralel ca acþiuni juridice dar nu au fost dublate ºi de adaptarea
tehnologiilor de producþie.
Progresul tehnic reprezintã procesul de dezvoltare ºi perfecþionare
continuã a mijloacelor de muncã, a obiectivelor muncii a tehnologiei producþiei ºi a muncii pe baza celor mai noi realizãri ale ºtiinþei ºi tehnicii în scopul
creºterii productivitãþii muncii, calitãþii ºi eficienþei economice a producþiei 1.
Deºi conþinutul ºi formele de manifestare variazã de la o þarã la alta în
funcþie de nivelul de dezvoltare economico-socialã, rolul de factor primordial
al creºterii economice pe care-l joacã fenomenul este acelaºi. Indiferent de
nivelul de dezvoltare al unei þãri domeniile de afirmare a elementelor de progres tehnic vor fi diferite, criteriile de evaluare a progresului tehnic realizat,
receptivitatea la nou ºi viteza de propagare a acestuia vor diferi de asemenea sensibil, dar rolul propulsant pentru dezvoltare va fi în esenþã acelaºi.
Programele de retehnologizare vor avea douã pãrþi:
− o parte cu obiective imediate în care vor fi cuprinse acþiunile care
se impun a fi realizate într-un interval de timp relativ scurt. Acestea
solicitã resurse mici ce pot fi acoperite de regulã din fondurile
proprii ale exploataþiilor agricole;
− o parte în care sunt selectate mãsuri ce se referã la strategia de
perspectivã a exploataþiilor agricole care se vor desfãºura pe o
perioadã mai lungã de timp. Înfãptuirea lor presupune eforturi ce
pot depãºi posibilitãþile, fiind nevoie sã se apeleze ºi alte surse
(cum ar fi creditele de stat).
În elaborarea acestor programe trebuie sã se þinã seama de situaþia
prezentã a agriculturii reflectatã printr-o diversitate de fenomene ºi procese
socioeconomice cum ar fi:
1
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− modificarea structurilor de proprietate ºi deci apariþia unei diversitãþi
de forme de manifestare a progresului tehnic. Retehnologizarea
agriculturii având la bazã pluralismul formelor de proprietate s-ar
putea sprijini pe o structurã trisectorialã1:
a) un sector al micilor exploataþii agricole de tip familial. Acestea îºi
vor gãsi teren propriu de afirmare mai ales în zonele de deal ºi
munte unde existã posibilitãþi favorabile de creºtere a animalelor ºi
în jurul marilor oraºe, unde se pot specializa în cultivarea
legumelor. Acest sector are nevoie de credite acordate selectiv ºi
eºalonat (în mãsura posibilitãþilor de rambursare);
b) un sector cooperatist – în care formele libere de asociere sau
cooperare în producþie, desfacere, aprovizionare, consum etc. au
prin ele însele o superioritate intrinsecã faþã de mica exploataþie
þãrãneascã. Sub aspect tehnico-productiv echipamentul agrar de
care dispune este adaptat marii producþii ºi ar fi o mare pierdere
economicã sã se renunþe la exploatarea acestuia.
c) un sector public – care sã fie purtãtorul prin excelenþã al
progresului tehnic ºi ºtiinþific în agriculturã dar sã fie ºi unul din
furnizorii produselor de bazã pentru piaþã.
− forþa de muncã ocupatã în agriculturã este îmbãtrânitã, feminizatã ºi
slab calificatã. Folosirea ei este inegalã în timpul anului;
− potenþialul productiv al pãmântului al fost afectat negativ de sistemul
de agriculturã practicat cercetãrile pedologice ºi agrochimice aratã
înrãutãþirea capacitãþii productive a solului prin scãderea conþinutului
de humus, eroziunea solului (6 mil. ha) excesul de umiditate ºi gradul
ridicat de poluare fapt reflectat ºi în producþiile medii vegetale mai
scãzute în ultimii ani;
− unele amenajãri pentru irigaþii solicitã consumuri specifice ridicate de
apã, combustibil ºi forþã de muncã, determinând o economicitate
redusã a producþiei agricole obþinute;
− dotarea cu tractoare, maºini agricole, utilaje ºi instalaþii este
insuficientã în sectorul zootehnic, în legumiculturã ºi pomiculturã, dar
mai ales pentru lucrãrile din zonele de deal ºi munte. Un numãr mare
de tractoare ºi maºini agricole din parcul existent prezintã un grad
avansat de uzurã fizicã ºi moralã realizând performanþe tehnice
scãzute (cu 30-40%) ºi consumuri ridicate de combustibil (10-15%);
1
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− consumul de îngrãºãminte ºi alte substanþe chimice la unitatea de
suprafaþã este scãzut ca urmare a exporturilor practicate de industrie.
În aceste condiþii, pentru actuala etapã de tranziþie, agricultura
româneascã va trebui sã parcurgã diferite etape privind îmbunãtãþirea
modului de utilizare a resurselor existente paralel cu reorientarea
exploataþiilor agricole spre noi direcþii de introducere a progresului tehnic.
Þinând seama de obiectivele dezvoltãrii economice a agriculturii
precum ºi de nevoile ºi resursele fiecãrei exploataþii se pot identifica diferite
criterii pe baza cãrora sã se selecteze ºi fundamenteze programele de
retehnologizare1. Aceste criterii ar putea fi:
− criteriul utilitãþii – care va þine seama de modul în care fiecare
obiectiv de retehnologizare propus a se realiza, rãspunde nevoilor
de funcþionare a exploataþiilor agricole contribuind totodatã la dezvoltarea tehnicã ºi economicã atât în prezent cât ºi în perspectivã;
− criteriul oportunitãþii – care va lua în considerare aprecierea
perioadei optime de realizare a fiecãrui obiectiv, potrivit nevoilor de
funcþionare ºi dezvoltare a exploataþiilor în strânsã corelaþie cu
posibilitãþile de asigurare a condiþiilor economice ºi financiare, de
înfãptuire ºi aplicare a lor;
− criteriul proporþionalitãþii – care va lua în considerare echilibrul ce
va trebui sã se stabileascã între nevoile ºi posibilitãþile de realizare
a obiectivelor, de retehnologizare de cãtre fiecare exploataþie în
parte.
Cuprinderea cât mai completã a întregii arii problematice urmãrite prin
programele de retehnologizare, precum ºi orientarea cât mai precisã a
exploataþiilor agricole în aceastã direcþie implicã o anumitã structurare a
programelor. Aceasta va permite punerea în valoare a resurselor naturale,
de forþã de muncã, economice ºi financiare.
Pãmântul, ca principal mijloc de producþie în agriculturã, va deþine un
loc deosebit în cadrul preocupãrilor de folosire eficientã, astfel încât
creºterea potenþialului de producþie se va realiza prin:
− ridicarea conþinutului de humus;
− prevenirea ºi combaterea aciditãþii ºi sãrãturãrii solului;
− prevenirea ºi combaterea eroziunii;
− prevenirea ºi combaterea excesului de umiditate prin lucrãri de
desecare ºi drenaj;
1
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− modernizarea sistemului de irigaþii.
Utilizarea substanþelor chimice, de preferinþã a celor nepoluante va
ridica o serie de probleme cum ar fi:
− asigurarea unor cantitãþi sporite de îngrãºãminte chimice la preþuri
accesibile;
− îmbunãtãþirea calitãþii îngrãºãmintelor chimice în privinþa atingerii
efectelor tehnologice ºi în privinþa reducerii efectelor poluante;
− asigurarea unor cantitãþi suficiente de pesticide care vor îmbrãca
forme moderne de condiþionare (substanþe cu volum foarte redus,
granule, microcapsule).
O altã grupã de mãsuri asupra cãreia retehnologizarea va trebui sã
acþioneze o constituie ridicarea nivelului tehnic al dotãrii agriculturii. În
aceastã direcþie se disting urmãtoarele cãi importante:
− sistema de maºini va trebui sã corespundã condiþiilor
pedoclimatice ºi dimensiunilor exploataþiilor agricole;
− va fi necesarã introducerea unor maºini, tractoare ºi utilaje agricole
noi, cu mare capacitate de lucru;
− producerea de maºini, tractoare ºi utilaje cu fiabilitate ridicatã,
multifuncþionale, cu consum redus de combustibil, ºi cu preþuri
accesibile producãtorilor agricoli.
Prin retehnologizare vor trebui produse modificãri în sistemul de
producere, pãstrare ºi difuzare a seminþelor ºi materialului sãditor agricol.
Toate aceste direcþii tehnice de dezvoltare a agriculturii se referã la
adaptarea ºi îmbunãtãþirea tehnologiilor existente, încadrându-se în ceea ce
am putea numi “retehnologizarea de tip clasic”.
“Retehnologirea de tip nou” va consta în adoptarea unor noi tehnologii
bazate pe descoperirile biologiei (în special ale geneticii ºi ameliorãrii) cum
ar fi:
− diversificarea ºi utilizarea culturilor de celule ºi þesuturi vegetale “in
vitro” în vederea înmulþirii vegetative, intensive a plantelor ºi de
sporire a producþiei vegetale;
− ameliorarea arhitecturii plantelor pentru folosirea mai eficientã a
energiei solare;
− creºterea potenþialului productiv al plantelor prin intensificarea
fotosintezei;
− utilizarea unor genotipuri, cu capacitate sporitã de folosire a
elementelor minerale;
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− transferul genelor “nif” la plantele neleguminoase astfel încât ºi
acestea sã poatã fixa azotul atmosferic (aport 40-60 kg/ha s.a.);
− utilizarea unor genotipuri rezistente sau tolerante la substanþe
toxice;
− utilizarea unor genotipuri rezistente la sare prin manipularea “osmgenelor”;
− manipularea genelor “ºocului de cãldurã” pentru protejarea
plantelor cultivate la temperaturi ridicate;
− utilizarea unor bacterii manipulate genetic – eliberate în mediu
pentru prevenirea îngheþului plantelor ºi altele.
Deoarece retehnologizarea poate fi consideratã una din secvenþele
procesului de introducere a progresului tehnic am convenit ca în evaluarea
efectelor, eforturilor ºi eficienþei acestui proces, sã folosim indicatorii ºi
structurile de analizã a procesului de bazã.1
Prin efect economic se înþelege aportul util obþinut ca urmare a
aplicãrii unor mãsuri de IPT reflectat direct în rezultatele economice finale
ale exploataþiei agricole. El rezultã din comparaþia între situaþia existentã
înainte ºi dupã aplicarea unei mãsuri în etapa de elaborare ºi fundamentare
cât ºi în cea de aplicare în producþie.
Efectele IPT (ºi deci ºi ale retehnologizãrii) sunt:
− Efecte de bazã care se reflectã direct în:
- sporul de profit realizat la nivel de exploataþie, zonã sau ramurã
− Efecte de bazã care se reflectã indirect prin procesul de
retehnologizare ca urmare a economiei de resurse ce se obþin;
− Efecte complementare ale retehnologizãrii care se cuantificã prin:
- sporul fizic de producþie;
- sporul valoric de producþie;
- reducerea costurilor de producþie;
- aportul valutar (reprezentat de încasãrile sau economiile
valutare).
Efortul economic pentru introducerea progresului tehnic include
totalitatea cheltuielilor efectuate o singurã datã pe obiectiv de progres tehnic
(respectiv retehnologizare) care se stabilesc fie analitic, fie ca diferenþã între
volumul investiþiilor determinat în condiþiile introducerii progresului tehnic ºi
volumul investigaþiilor determinat în condiþiile existente înainte de
introducerea progresului tehnic.
1
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Structura eforturilor pentru IPT este urmãtoarea:
− cheltuieli pentru concepþia produsului, respectiv a tehnologiei
agricole;
− cheltuieli pentru procurarea din import a documentaþiei tehnice,
licenþelor, modelelor de referinþã etc.;
− cheltuieli pentru experimentãri;
− cheltuieli pentru pregãtirea introducerii unui obiectiv de PT agricol;
− cheltuieli pentru investiþii în fonduri fixe ºi circulante.
Eficienþa economicã a IPT se apreciazã prin compararea situaþiei
create dupã introducerea progresului tehnic ºi situaþia existentã anterior.
Indicatorii vor fi exprimaþi sub formã de coeficienþi obþinuþi, ca raport
dintre diferite efecte economice rezultate ºi eforturile economice necesare
desfãºurãrii activitãþii.
Indicatori de bazã pentru evaluarea:
− eficienþei economice globale;
− aportului direct la creºterea venitului naþional;
− eficienþei economice determinat pe seama sporului de profit;
− duratei de recuperare a eforturilor totale;
Indicatori complementari pentru evaluarea:
− sporului producþiei globale obþinute;
− sporului de valoare nou creatã;
− reducerilor totale a costurilor de producþie;
− eficienþei valutare;
− indicelui creºterii productivitãþii muncii.

ANALIZA ECONOMICÃ
A EXPLOATAÞIILOR AGRICOLE
- ASPECTE METODOLOGICE Camelia ªERBÃNESCU
Perspectiva unei mari pieþe unice începând cu 1992 ºi rezultatele
negocierilor agricole în cadrul GATT lasã sã se întrevadã modificãri
importante ale mediului economic al întreprinderii agricole în Comunitatea
Europeanã: o concurenþã mai deschisã, incitând la ameliorarea
competitivitãþii prin reducerea costurilor de producþie, un context financiar în
schimbare rapidã, modificând condiþiile de investire, o susþinere mai puþin
marcatã prin intermediul preþurilor instituþionale, lãsând sã acþioneze mai
profund fenomenele pieþei etc. Întreprinderile agricole vor fi deci obligate sã
se adapteze, revelându-ºi astfel handicapurile ºi atuurile.
În mod tradiþional, performanþele exploataþiilor sunt evaluate prin
prisma utilizãrii factorilor, în special în termenii repartizãrii factorilor fizici
(pãmânt, muncã) ºi prin prisma rezultatelor tehnice (randamente) ºi
economice (venituri). În noul mediu economic care se prefigureazã, aceastã
metodã tradiþionalã ar putea fi insuficientã pentru a furniza agricultorului
toate informaþiile necesare unei bune gestiuni. Astãzi, ºi mai mult în viitor,
luarea în considerare a tuturor parametrilor tehnici, economici ºi financiari
va constitui baza de referinþã pentru “pilotajul” întreprinderii agricole.
Toate metodele de analizã au drept scop mai buna înþelegere a
funcþionãrii întreprinderii, deci de a-i vedea slãbiciunile ºi de a propune
remediile adecvate. Ele sunt fondate pe studiul rezultatelor trecutului: pentru
a atenua riscurile imprevizibile ale unei campanii agricole (intemperii,
anomalii ale pieþei), este necesar sã se aplice analiza unui numãr cât mai
mare posibil de campanii. Scopul metodei poate fi dublu: fie ameliorarea
rezultatului economic al întreprinderii, fie verificarea rezultatelor obþinute
dupã punerea în aplicare a unui program de ameliorare.
Majoritatea metodelor de analizã se referã la întreprinderea
consideratã în ansamblul ei. Ele diferã prin numeroase caracteristici dar
toate revin la compararea rezultatelor trecute sau cu rezultatele altor
exploataþii.
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Principalele metode de analizã economicã sunt:
− metoda de analizã comparativã, sau metoda globalã al cãrei tip
principal este analiza de grup;
− metoda marjelor brute;
− metoda preþurilor de revenire, sau metoda marjelor nete;
− analiza sectorialã;
− metoda analizei financiare.
Pentru a compara fie exploataþiile între ele, fie rezultatele trecute ale aceleaºi exploataþii, este necesar sã se utilizeze aceleaºi criterii de comparaþie.

1. Analiza de grup
a. Principiul metodei
Pentru a putea aprecia dacã criteriile/tehnice ºi economice ale unei
exploataþii asigurã agricultorului randamentul economic cel mai ridicat, se
comparã aceste criterii cu cele ale altor întreprinderi cu aºezare geograficã
ºi factori de producþie asemãnãtori.
Se constituie grupe omogene de exploataþii, având aproape aceleaºi
caracteristici tehnice, dar rezultate economice diferite.
b. Alegerea exploataþiilor grupei
Aceastã alegere este de o importanþã deosebitã, întrucât chiar într-o
regiune nu pot fi reþinute ºi analizate toate exploataþiile, dacã ele se deosebesc mult prea mult între ele (de pildã, diferenþe prea mari de suprafaþã).
Exploataþiile ce vor compune o grupã se selecþioneazã dupã criterii:
− calitative: aceeaºi regiune agropedoclimaticã, aceleaºi condiþii economice (de exemplu prezenþa sau absenþa unei cooperative), acelaºi potenþial uman (acelaºi nivel de instruire al agricultorilor) etc.
− cantitative: suprafaþa, sistemul de producþie etc. În interiorul aceleaºi regiuni agropedoclimatice, se pot face subgrupe în funcþie de
aceste ultime douã criterii: SAU1 ºi respectiv sistemul de producþie.
c. Tehnica mediilor
Se alcãtuieºte un tablou comparativ al criteriilor tehnice ºi economice
ale exploataþiilor din grupã, ierarhizate descrescãtor, fie dupã venitul
întreprinderii raportat la hectarul de SAU, fie dupã productivitatea muncii,
calculatã ca venit mediu/UMU2. Vom obþine în acest mod trei categorii de
exploataþii: cu rezultate bune, mijlocii ºi slabe. Se stabileºte apoi media
1
2

SAU = suprafaþa agricolã utilã = suprafaþa agricolã utilizatã (fãrã suprafeþe înþelenite).
UMU = unitate de muncã umanã = activ. unei pers. cu timp integral de muncã într-o
exploataþie, timp de 1 an, corespunzând la 2.400 ore de lucru efectiv.
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criteriilor reþinute pentru fiecare din aceste trei categorii. Se obþine astfel
exploataþia medie dintre exploaþiile cu rezultate bune, dintre cele cu
rezultate mijlocii ºi respectiv slabe. Se cautã apoi motivele pentru care
exploataþiile clasate în frunte se gãsesc într-o situaþie favorabilã ºi care ar fi
modificãrile ce ar trebui aduse exploataþiilor cu rezultate slabe pentru a le
face sã-ºi schimbe categoria.
Analiza va fi cu atât mai precisã cu cât numãrul de criterii utilizat va fi
mai mare.
d. Utilizarea metodei.
Aceastã metodã a suscitat multã speranþã în momentul creãrii
centrelor de gestiune. Ea este foarte puþin utilizatã la ora actualã, aproape
abandonatã, datoritã numãrului prea mic de exploataþii analizate. Întradevãr, ea nu se poate concepe decât dacã analiza se referã la un numãr
foarte mare de cazuri, grupate în mod omogen.

2. Analiza marjelor brute
a. Principiul metodei
Marja brutã a unei activitãþi constituie diferenþa între produsul
activitãþii (produsul brut) ºi cheltuielile operaþionale ale activitãþii1.
Profitul global apare ca suma marjelor brute a fiecãrei activitãþi, din
care se scad cheltuielile structurale2 ale exploataþiei.
Dacã se admite cã cheltuielile structurale sunt independente de
producþii, profitul va fi cu atât mai mare cu cât suma marjelor va fi mai
ridicatã. În principiu, trebuie maximizate marjele brute, neglijând cheltuielile
structurale, pentru a obþine profitul maxim.
Principiul metodei constã în determinarea marjelor fiecãrei producþii
(activitãþi), pentru a le alege pe acestea din urmã în funcþie de marja lor.
Metoda comportã douã faze:
− determinarea marjelor unitare ale activitãþilor;
− alegerea activitãþilor în funcþie de aceste marje.
Este evident cã, pentru a începe sã fie rentabilã, o producþie (sau
activitate) trebuie sã aibã o marjã brutã la hectar mai mare decât cheltuiala
1

2

Cheltuieli operaþionale sunt acele cheltuieli ocazionate direct de o culturã. Ele pot fi
proporþionale cu mãrimea culturii (ha) (seminþe, îngrãºãminte) sau cu mãrimea recoltei
(ambalaje etc.).
Cheltuieli structurale = acele cheltuieli care nu depind nici de natura, nici de mãrimea
producþiei, ci doar de organizarea ºi structura propriu-zisã a exploataþiei (amortismente
etc.).
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structuralã unitarã (pe hectar) a exploataþiei. Orice activitate având o marjã
brutã unitarã inferioarã acestei cheltuieli structurale unitare va trebui fie
abandonatã, fie îmbunãtãþitã.
b. Determinarea marjelor
Acest lucru necesitã o înregistrare contabilã destul de detaliatã;
trebuie cunoscute, pentru fiecare activitate, cheltuielile operaþionale, deci
ele trebuie evidenþiate separat.
Pentru ca marjele obþinute sã fie comparabile de la o activitate la alta,
cheltuielile operaþionale ce vor fi scãzute din produsul brut al activitãþii
trebuie sã fie de aceeaºi naturã.
Cheltuielile operaþionale ce trebuie scãzute din produsul brut pentru a
obþine marja brutã sunt: (lista este nelimitativã):
− pentru producþia vegetalã: îngrãºãminte, seminþe, produse fitosanitare, combustibil, încãlzire, uscare, ambalaje, lucrãri efectuate de
terþi, forþa de muncã temporarã, carburanþi, asigurãri speciale,
diverse;
− pentru producþia animalã: cheltuieli operaþionale ale culturilor furajere; cheltuieli specifice ale producþiilor animale (furaje concentrate
cumpãrate, furaje concentrate produse, produse veterinare ºi
profilactice, onorariul veterinarilor, cheltuieli de întreþinere a
animalelor, forþa de muncã temporarã, furnituri diverse).
Marjele vor fi raportate: la hectar pentru producþia vegetalã, respectiv
pe cap de animal sau la hectarul de SFP1 pentru producþia animalã.
Astfel pot fi comparate între ele activitãþile.
c. Compararea rezultatelor obþinute de la un an la altul
Compararea marjelor brute ale uneia ºi aceleiaºi activitãþi de la un an
la altul permite urmãrirea evoluþiei acestei activitãþi (producþii). Modificãrile
constatate în rezultate pot avea mai multe surse:
− o variaþie a valorii monedei. Într-o perioadã inflaþionistã, o creºtere
a marjei, pentru a putea fi apreciatã ca semnificativã, trebuie
corectatã în prealabil în funcþie de deprecierea monedei;
− o variaþie a preþurilor pieþei, fie cã e vorba de preþul de vânzare al
produsului, fie de preþul de cumpãrare al inputurilor;
− o îmbunãtãþire a eficienþei tehnicilor de producþie. În acest ultim
caz, calculul marjei brute permite verificarea rezultatelor obþinute
1

SFP = suprafaþa furajerã principalã = pãºuni permanente + pãºuni temporare (sau
artificiale) + suprafeþe ocupate cu furaje anuale (ex. porumb siloz).
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dupã punerea în aplicare a unui program de îmbunãtãþire a
activitãþii (producþiei) respective.
d. Utilizarea metodei – alegerea activitãþilor
Trebuie ºtiut dacã activitãþile practicate în trecut trebuie continuate ºi
în viitor. Teoretic, nu trebuie pãstrate decât acele activitãþi care dau cele
mai mari marje unitare.
Activitãþile se ordoneazã descrescãtor dupã marjele lor. Se încearcã
apoi sã se vadã dacã alegerea activitãþilor corespunde într-adevãr rezultatelor. Dacã nu, trebuie avutã în vedere o modificare a sistemului de producþie.

3. Analiza marjelor nete sau a preþului de revenire
Marja netã se obþine scãzând din marja brutã cheltuielile structurale,
aduse la unitate. Cu alte cuvinte, preþul de revenire al unei activitãþi este
constituit din ansamblul cheltuielilor efectuate cu aceastã activitate. El este
în general adus la unitatea de produs: preþ de revenire al litrului de lapte,
preþul de revenire al tonei de grâu.
Metoda de analizã constã în calcularea preþului unitar de revenire al
fiecãrei activitãþi, pentru a-l compara cu preþul de vânzare sau pentru a
încerca sã fie micºorat. Activitãþile nerentabile vor fi abandonate.
Din preþul de revenire este foarte dificil de calculat corect în
agriculturã, datoritã dificultãþilor de repartizare a cheltuielilor structurale.
Dacã determinarea sa este utilã pentru apãrarea intereselor unui sector de producþie, el îºi va gãsi însã cu greu locul în gestiunea exploataþiei.

4. Analiza sectorialã
a. Activitãþile
Pentru a compara activitãþile, se comparã marjele lor brute. Trebuie
vãzut mai întâi dacã aceastã marjã permite acoperirea cheltuielilor
structurale pe hectarul de exploataþie, ºi se vor abandona sau îmbunãtãþi
acele activitãþi (producþii) care nu îndeplinesc aceastã condiþie minimã.
Marjele fiecãrei activitãþi pot fi vizualizate eventual prin grafice, la fel ºi
evoluþia acestor marje de la an la an.
b. Munca
Pentru a analiza munca desfãºuratã în exploataþie existã mai multe
posibilitãþi:
− fie se stabileºte un calendar al lucrãrilor;
− fie se comparã necesarul de muncã pentru fiecare activitate,
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evidenþiindu-se punctele de minim ºi de maxim, respectiv punctele
de excedent ºi deficit al forþei de muncã;
− se calculeazã un indicator de productivitate a muncii sub forma
“valorificãrii orei-muncã” pentru fiecare culturã (activitate), dupã
formula:
Marja brută pe cultură (la hectar )
Valorificarea orei − muncă =
Numarul de ore necesare pe cultură (la hectar )
c. Maºinile ºi utilajele agricole
Se calculeazã cheltuielile fixe ºi cheltuielile variabile, precum ºi pragul
de rentabilitate pentru fiecare maºinã, respectiv utilaj agricol în parte.

Limitele metodelor de analizã prezentate
Metodele de analizã au, fãrã îndoialã, avantajul simplitãþii. Ele sunt
relativ uºor de aplicat. Dau, într-un termen scurt, o viziune bunã asupra
exploataþiei, mai ales dacã se bazeazã pe o contabilitate precisã.
Dar unul din punctele lor slabe provine chiar din aceastã simplitate. O
mare parte din informaþia conþinutã în înregistrãrile contabile se pierde
printr-o prelucrare pur empiricã.
Analiza de grup necesitã un grup omogen important. ªi, în orice caz,
acest grup va fi destul de puþin reprezentativ pentru întreprinderile regiunii,
deoarece agricultorii ce aderã la un centru de gestiune constituie o elitã. Pe
de altã parte, rezultatele sunt statice. Ele nu sunt valabile decât pentru o
anumitã companie agricolã. Pentru ca rezultatele sã fie semnificative, ele
trebuie înregistrate pe parcursul mai multor ani. Se pot astfel evidenþia
tendinþe valabile în timp.
Analiza marjelor are un avantaj în raport cu analiza de grup. Ea este o
analizã individualã. Este simplã ºi puþin costisitoare; utilizarea ei este la
îndemâna tuturor. În sfârºit, ea face posibilã dezvoltarea metodelor
bugetare. Dar, din nefericire, existã un decalaj prea mare în timp între
momentul obþinerii rezultatelor analizei ºi momentul în care este posibil
luarea unei decizii de corectare. Aceste tehnici de calcul nu pot servi decât
la determinarea deciziei întreprinzãtorului.
În cazul analizei marjelor nete, în realitate, noþiunea contabilã de cost
are o redusã semnificaþie economicã în acest caz: într-o opticã de decizie,
cheltuielile trecute ºi cheltuielile inevitabile conteazã destul de puþin.
Criteriile corecte de decizie se aplicã consecinþelor economice ale actelor ºi
ele prezintã importanþã numai pentru viitor.
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Metodele de analizã nu permit judecarea interesului schimbãrilor
propuse, cãci toate modificãrile aparatului de producþie implicã costuri
adesea foarte ridicate, ale cãror rezultate nu se manifestã decât într-un
viitor mai îndepãrtat. Numai metodele bugetare permit sã se prevadã pe
termen mediu ce anume va rezulta dacã se repun în discuþie elementele
aparatului de producþie în întreaga sa dimensiune ºi în echilibrul
elementelor sale constitutive.
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PROPUNERI PENTRU INTERNALIZAREA
COSTURILOR PRIVIND PROTECÞIA MEDIULUI
ÎNCONJURÃTOR ÎN AGRICULTURÃ
ªt. AMARIÞEI
În sensul cel mai larg, prin internalizare se înþelege cã aºa-numitele
efecte externe ale activitãþii economice, în cazul nostru ale poluãrii, sunt
incluse în sistemul economic general. Mai mult decât atât, internalizarea
costurilor privind protecþia mediului înseamnã, de fapt, includerea de cãtre
întreprinderile agricole ºi agroindustriale, în special, a acestor cheltuieli în
cadrul costurilor de producþie în vederea recuperãrii lor integrale de la
beneficiarii produselor agricole.
În þara noastrã, majoritatea specialiºtilor în domeniul economiei protecþiei mediului înconjurãtor se pronunþã pentru internalizarea costurilor antipoluante, întrucât numai aºa se poate ajunge la o gestiune corespunzãtoare
a acestora, la intensificarea preocupãrilor pentru introducerea ºi
generalizarea acþiunii progresului tehnico-ecologic1. Totodatã, procesul de
internalizare are efecte favorabile asupra recuperãrii unor reziduuri
(substanþe nutritive rezultate din resturi de hranã ºi vegetale, îngrãºãminte
agricole obþinute prin decantarea ºi tratarea chimicã sau biologicã a
dejecþiilor º.a.), ceea ce duce la diminuarea pierderilor materiale ºi
energetice, la recuperarea unei pãrþi din costurile de epurare a poluanþilor.
Într-o formulare sinteticã, se poate afirma cu multã credibilitate cã
internalizarea costurilor antipoluante constituie un obiectiv inevitabil în
condiþiile economiei de piaþã, obiectiv cu largã acþiune în vederea atingerii
unei înalte eficienþe ºi în domeniul atât de complex ºi de important al
protecþiei mediului. Expresia “cine polueazã plãteºte”, vehiculatã mult în
1

Primul care a susþinut cu argumente aceastã concepþie a fost prof. N.N.
Constantinescu. În lucrarea sa Economia protecþiei mediului natural, autorul
menþioneazã cã internalizarea costurilor poluãrii este mult mai eficientã în lupta contra
poluãrii decât subvenþionarea de cãtre stat (p. 77). Un alt autor, Aurel Iancu, în cartea
sa, Creºterea economicã ºi mediul înconjurãtor, afirmã: “Nimeni nu va putea plãti
întreprinderii echivalentul cheltuielilor efectuate de aceasta pentru reducerea
concentraþiei de reziduuri evacuate în naturã. Singura soluþie pare a fi aceea de a
include aceste cheltuieli în costul produselor” (p. 179).
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þãrile dezvoltate, este, aºadar, justificatã, deºi ea se dovedeºte a fi deosebit
de tranºantã1.
Prioritãþile în domeniul protecþiei mediului ºi structura cheltuielilor
pentru aceastã acþiune diferã sensibil de la o regiune agricolã la alta, de la o
întreprindere agroindustrialã la alta. Acelaºi lucru este valabil ºi în ce
priveºte abordarea conceptual-metodologicã ºi practicã a problemei
internalizãrii costurilor antipoluante.
În primul rând, trebuie sã se þinã seama de volumul cheltuielilor curente privind protecþia mediului ºi, îndeosebi, de structura lor internã. Din
acest punct de vedere, considerãm cã urmãtoarea clasificare vine în sprijinul
abordãrii cu mai mult realism a procesului de internalizare a acestor costuri:
a) costuri pentru tratarea (neutralizarea) reziduurilor poluante;
b) costuri aferente transportului ºi depozitãrii reziduurilor epurate ºi
neepurate;
c) costuri în vederea recuperãrii ºi valorificãrii deºeurilor ºi reziduurilor materiale;
d) costuri privind controlul gradului de poluare în zona respectivã,
inclusiv expertizele de toxicitate a produselor agricole;
e) costurile pentru refacerea daunelor provocate de poluarea
neanihilatã;
f) penalitãþi pentru depãºirea gradului admis de poluare;
g) costuri cu cercetarea ºi dezvoltarea tehnologicã în domeniul protecþiei mediului.
Costuri pentru tratarea (neutralizarea) reziduurilor poluante sunt o
grupã de costuri ce se referã, în mod deosebit, la efortul material, uman ºi
financiar în legãturã cu funcþionarea staþiilor ºi mijloacelor de epurare a
dejecþiilor din complexele agroindustriale.
Aici se includ cheltuielile cu materialele auxiliare, cu energia ºi
combustibilul, amortismentele fondurilor fixe aferente staþiilor de epurare ºi
salariile personalului muncitor ce le deserveºte.
Costuri aferente transportului ºi depozitãrii reziduurilor (dejecþiilor)
epurate ºi neepurate cuprind, în principal, consumul de carburanþi, salariile
personalului ce transportã reziduurile ºi cheltuielile cu depozitarea lor,
îndeosebi când acestea sunt depuse pe terenuri sau paturi de uscare
situate în afara spaþiului întreprinderii agroindustriale respective.
Costurile efectuate în vederea recuperãrii deºeurilor ºi reziduurilor
cuprind, în primul rând, cheltuieli de prelucrare – prelucrare ce se realizeazã
1

Ghizdeanu, I.; Georgescu, G., “Efortul financiar solicitat de protecþia mediului
înconjurãtor”, în Economia ºi organizarea protecþiei mediului înconjurãtor, ICCE, Caiet
de studiu, nr. 127/1987.
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fie în cadrul unitãþii respective, de cãtre personal propriu, fie contra platã de
cãtre întreprinderile de stat sau particulare specializate. În cadrul acestei
activitãþi pot sã aparã ºi economii (de ex. prin comercializarea ca
îngrãºãmânt pentru producþia agricolã vegetalã a produselor reziduale
rezultate prin decantarea dejecþiilor de la complexele de creºtere industrialã
a porcilor ºi utilizarea apei uzate ca apã pentru irigaþii, având în vedere
substanþele nutritive pe care le conþin).
Costuri privind controlul gradului de poluare, inclusiv expertizele de
toxicitate a produselor agricole se caracterizeazã prin aceea cã ele cuprind
valori mari la capitolul amortismente, aparatura de control ºi expertize
privind poluarea fiind, în general, costisitoare. Tot în aceastã grupã sunt
incluse salariile personalului ce deserveºte aceastã aparaturã ºi cheltuielile
de întreþinere ºi reparaþii. Dacã aceastã activitate se desfãºoarã la nivelul
întreprinderii agricole sau agroindustriale, cheltuielile trebuie suportate din
costurile de producþie.
Costurile pentru refacerea daunelor provocate de poluarea neanihilatã
sunt foarte diverse, în funcþie de efectele poluãrii. Structura lor propriu-zisã
este mai puþin importantã întrucât diferã de la o perioadã la alta, de la zonã
la zonã, de la întreprindere la întreprindere. Semnificativã este, în acest
caz, valoarea prejudiciilor provocate, natura lor, cine anume trebuie sã
suporte refacerea ºi din ce mijloace bãneºti se realizeazã aceasta. Aici sunt
necesare urmãtoarele precizãri:
− prejudiciile provocate de poluarea neanihilatã sunt dificil de
cuantificat întrucât efectele poluãrii apar, de multe ori, decalate în
timp ºi distanþate în spaþiu;
− acþiunea de cuantificare a lor este anevoioasã ºi, mai ales, dificilã
fiind stabilirea cu precizie a cauzei (nu a cauzelor, în general) care
le-a generat, pentru a ºti în seama cui trebuie ele puse.
De aceea, considerãm cã atunci când limitele admise de poluare sunt
respectate, dar totuºi se pot evidenþia anumite pagube generate de poluare,
acestea trebuie acoperite din bugetul de stat sau din cel local, eventual din
contravaluarea penalitãþilor plãtite de unitãþile economice ce nu au respectat
standardele de protecþie a mediului. Numai când pagubele pot fi puse pe
seama uneia sau mai multor întreprinderi, ele trebuie suportate din bugetul
de venituri al acestora.
Penalitãþile pentru depãºirea nivelului admis de poluare sunt cheltuieli
efectuate de unitãþile economice din veniturile lor, sub formã de vãrsãminte
în bugetul statului, datoritã nerespectãrii legii privind protecþia mediului.
Valoarea penalitãþilor este în funcþie de gravitatea faptei, mai precis de
cantitatea de reziduri nocive deversate în mediu. Evident, penalitãþile sunt
acoperite de costurile de producþie ale întreprinderii respective.
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Costuri cu cercetarea ºi dezvoltarea tehnologicã în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor cuprind, în special, salariile personalului ce lucreazã în acest sector ºi cheltuielile materiale ºi energetice, aferente aparatelor,
maºiniilor ºi instalaþiilor folosite în cadrul laboratoarelor de cercetare. Dacã
cercetarea se desfãºoarã în cadrul unitãþii economice (societate comercialã,
întreprindere particularã), cheltuielile se suportã de cãtre ea, întrucât de
rezultatele cercetãrii beneficiazã, în primul rând, acea întreprindere.
În ceea ce priveºte cheltuielile de investiþii în mijloace fixe noi pentru
protecþia mediului (staþii de epurare, aparate de mãsurã ºi control, standuri
de probe ºi expertize de toxicitate), situaþia internalizãrii acestora este mai
complexã întrucât valoarea acestora este deosebit de ridicatã, iar în cazul
unor complexe agroindustriale de creºtere a porcilor, valoarea instalaþiilor
de epurare a dejecþiilor este foarte mare (10-15% ºi chiar mai mult).
Investiþiile în mijloacele tehnice de epurare a reziduurilor, în cazul
unitãþilor economice noi, sunt, desigur, suportate de cãtre cel ce înfiinþeazã
noua întreprindere (stat, fermã particularã). Aceste cheltuieli urmeazã sã fie
recuperate de la beneficiarii produselor prin includerea lor în costurile de
producþie sub formã de amortismente. În cazul întreprinderilor mai vechi,
înlocuirea instalaþiilor de epurare uzate sau depãºite moral trebuie sã se
facã, în etapa actualã, de cãtre stat, urmând ca, pe mãsura amplificãrii
autonomiei, a trecerii la economia de piaþã, aceastã reutilare sã se realizeze
din fondurile proprii.
Pentru perioada urmãtoare (a economiei de piaþã) este necesar ca
cea mai mare parte a costurilor pentru protecþia mediului sã fie incluse în
costurile de producþie. O astfel de abordare practicã vine în sprijinul
combaterii cu mai multã eficienþã a poluãrii, a restructurãrii agriculturii în
favoarea unitãþilor economice mici ºi mijlocii (renunþarea la complexele
agroindustriale mari), a produselor agricole ce se realizeazã în condiþiile
unei agriculturi ecologice, a substituibilitãþii produselor, a impulsionãrii
cercetãrii ºtiinþifice în domeniul protecþiei mediului.
Desigur, în condiþiile actuale, o întrebare importantã este: în ce
mãsurã costurile antipoluante trebuie suportate de întreprinderile
agroindustriale ºi care din grupele de costuri menþionate mai sus este
absolut necesar sã fie incluse în costurile de producþie? Rãspunsul nu este
uºor de dat întrucât includerea, încã din prima etapã a aplicãrii unui
program riguros de protecþie a mediului în agriculturã, în cheltuielile de
producþie a tuturor costurilor antipoluante, ar conduce la sporirea
considerabilã a preþurilor ºi, prin aceasta, diminuarea sensibilã a nivelului de
trai al oamenilor, concomitent cu reducerea profitului în agriculturã.
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Pentru a prezenta succint principalele activitãþi de combatere a
poluãrii în agriculturã ºi cine anume ar trebui sã suporte cheltuielile pentru
acestea, în care internalizarea costurilor protecþiei mediului s-ar realiza la
nivelul prevãzut în etapa finalã (a economiei de piaþã), redãm, mai jos, un
tabel sintetizator.
Faþã de etapa actualã (de tranziþie), în etapa finalã apreciem cã vor
apãrea unele schimbãri în activitatea de protecþie a mediului ºi, totodatã, în
procesul de internalizare a costurilor antipoluante. Se observã cã, pe mãsura trecerii la economia de piaþã, sarcinile ºi cheltuielile în acest domeniu se
rãsfrâng mai mult asupra întreprinderilor agroindustriale (agricole) ce polueazã mediul. Schimbãri mai importante se vor produce în cadrul urmãtoarelor activitãþi: recuperarea ºi valorificarea reziduurilor agroindustriale, depozitarea ºi transportul lor, refacerea daunelor provocate de poluarea neanihilatã, cercetarea ºtiinþificã ºi tehnologicã pentru protecþia mediului ºi, mai ales,
în domeniul investiþiilor destinate achiziþionãrii de mijloace tehnice perfecþionate de epurare, unde rolul unitãþilor economice creºte în mod necesar.
Principalele activitãþi de protecþie a mediului înconjurãtor
ºi nivelul la care se desfãºoarã elex
Nr.
crt.

Activitãþi privind protecþia
mediului înconjurãtor
în agriculturã

1 Tratarea (neutralizarea)
reziduurilor poluante
2 Depozitare ºi transport reziduuri
utilizate ca îngrãºãminte
3 Recuperarea ºi valorificarea în
interesul zonei agric. în interesul
altor zone
4 Controlul gradului de poluare
5 Refacerea daunelor provocate de
poluarea
6 Penalitãþi pentru depãºirea
gradului de poluare
7 Cercetarea în domeniul protecþiei
mediului
8 Investiþii în staþiile ºi mijloacele de
epurare a poluanþilor
x

La ce nivel se organizeazã activitatea ºi cine
suportã cheltuielile
Etapa de tranziþie
Etapa finalã
(actualã)
(economia de piaþã)
Intreprin- Statul ºi Intreprin- Statul ºi
derea agro- instituþiile derea agro- instituþiile
industrialã sale spe- industrialã sale specializate
cializate
x
x
x

x

x

-

x

x

x

-

x
-

x
x

x
x

x
x

x

-

x

-

-

x

x

x

-

x

x

x

Semnul x indicã faptul cã acele activitãþi se desfãºoarã total sau parþial la nivelul
considerat.
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Statului, prin instituþiile sale specializate, i-ar rãmâne ca sarcini concrete: controlul (pe întreg teritoriu agricol al þãrii) gradului de poluare, sub
diversele ei forme, dezvoltarea pe mai departe a cercetãrii ºtiinþifice în domeniul combaterii poluãrii, refacerea unor eventuale pagube provocate de poluarea neanihilatã ce nu pot fi puse pe seama unei întreprinderi anume (aceasta se poate realiza din taxele ºi penalitãþile plãtite de unitãþile economice
poluante) ºi unele investiþii în staþii ºi mijloace de epurare, credite ºi altele.
Desigur, procesul complex de internalizare a costurilor antipoluante
nu-ºi pot atinge scopul sãu – creºterea eficienþei economice – dacã nu se
realizeazã o evidenþã contabilã corespunzãtoare a tuturor cheltuielilor pe
care trebuie sã le facã întreprinderea în condiþiile respectãrii limitelor legale
admise de poluare. În acest sens, este absolut necesar sã se elaboreze o
metodologie financiar-contabilã ce sã ofere posibilitatea înregistrãrii ºi
urmãririi operative a miºcãrilor de valori materiale, umane ºi bãneºti, un nou
plan de conturi ce sã reflecte mai bine ºi aceastã activitate ºi, de
asemenea, relaþii de calcul fundamentate ºtiinþific pentru delimitarea mai
precisã a diferitelor grupuri de costuri (formule de calcul pentru
determinarea valorii unor pagube, indicatori de eficienþã º.a.)1.
Evident cã problematica abordatã în aceastã lucrare nu poate fi
epuizatã, complexitatea problemelor de protecþie a mediului înconjurãtor în
agriculturã presupune eforturi concertate din partea tuturor factorilor
interesaþi, stabilirea unor strategii de actualitate ºi de perspectivã, astfel
încât agroecosistemele þãrii sã-ºi poatã juca rolul lor de prim ordin în
menþinerea echilibrului ecologic naþional.

1

A se vedea, în acest sens, unele încercãri de delimitare a pagubelor produse de
poluare în agriculturã ºi a eficienþei economice a mediului în: Amariþei, ªt.,
“Determinarea eficienþei economice a cheltuielilor pentru protecþia mediului
înconjurãtor”, în Revista de statisticã, nr. 10/1982.
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INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAÞIILOR INTERRAMURI
ªI STRUCTURILOR INDUSTRIALE

INTRODUCERE
Ca urmare a evenimentelor petrecute la sfârºitul anului 1989, care au
schimbat faþa politicã a þãrii, economia româneascã se aflã în faza unor
transformãri de amploare menite sã modifice radical mecanismul economic
anchilozat al perioadei anterioare ºi sã conducã, în final, la liberalizarea
economiei ºi aºezarea ei pe cu totul alte baze conceptuale care sã permitã
schimbarea de fond a structurii funcþionale a acesteia.
În acest context, apare evident – fapt relevat ºi de literatura de specialitate – cã una dintre cãile care ar putea contribui la detensionarea
raportului dintre cerere ºi ofertã (prima fiind într-un permanent excedent faþã
de cea de-a doua) ºi la rentabilizarea multor unitãþi productive, pe plan
intern, ca ºi la ameliorarea raportului de schimb, pe plan extern (vezi Aurel
Iancu, Schimburile economice internaþionale, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1983) se referã la necesitatea restructurãrii activitãþii industriale, atât în ansamblul ei, cât, mai ales, la nivelul ramurilor, subramurilor ºi grupelor de produse – fenomen, de altfel, normal, în cadrul procesului
general de adaptare, prin modificãri structurale, pe care sistemul economic,
în ansamblul sãu, urmeazã sã îl parcurgã, în perioada de tranziþie.
Renunþarea la politica de dictat ºi arbitrariu economic care, ignorând
legile economice obiective, a impus crearea, în anumite ramuri industriale –
între care ºi industria chimicã ºi petrochimicã – a unor imense capacitãþi de
producþie necorelate cu posibilitãþile reale de acoperire cu resurse, în
special, materiale ºi energetice (chiar în condiþiile alocãrii prioritare a
acestora), va antrena dupã sine – ca rezultat al autonomizãrii ºi privatizãrii
întreprinderilor, deci transformãrii lor în agenþi economici independenþi,
funcþionând pe principiile economiei de piaþã – mutaþii structurale profunde.
Acestea vor conduce implicit la necesitatea reevaluãrii locului ºi rolului
acestor ramuri în viitoarea configuraþie a economiei româneºti.
Pentru a evita interpretarea unora dintre aserþiunile fãcute pe
parcursul lucrãrii, ca având o tentã normativã, subliniem cã, deºi la conturarea acþiunilor pe care le considerãm prioritare în procesul de restructurare a
industriei chimice româneºti, în special, în perioada de tranziþie (ca rezultat

144
al analizelor efectuate) s-au avut în vedere implicaþiile principiilor, mecanismelor ºi caracteristicilor economiei viitorului, suntem pe deplin conºtienþi de
caracterul opþional al acestor aserþiuni într-o economie liberã, dar le considerãm de o realã utilitate în perioada imediat urmãtoare pentru diminuarea
costurilor sociale ºi evitarea risipei de resurse ce ar putea însoþi acest proces.
În acelaºi timp, apreciem cã, întrucât nu este de conceput a se trece
la construcþia (sau reconstrucþia) unei case fãrã a cunoaºte în prealabil
terenul pe care urmeazã a se construi, analiza evoluþiei dezvoltãrii fiecãrei
ramuri industriale ºi a situaþiei actuale constituie punctele de plecare în
evidenþierea unor posibile direcþii strategice de restructurare, oferind
elementele de fundamentare ale acestui proces.
Se impune, încã de la început, precizarea cã în lucrarea de faþã nu ne
propunem ca obiectiv principal cuantificarea efectelor unor soluþii concrete
ce ar putea fi luate în considerare pentru rezolvarea sau ameliorarea
gravelor probleme cu care se confruntã aceastã ramurã ci, intenþionãm, în
primul rând, sã sistematizãm o serie de elemente cunoscute, care sã
permitã, în final, conturarea unor soluþii cadru aplicabile la nivelul
ansamblului ramurii ºi/sau la cel al subramurilor ºi grupelor de produse.
Vom încerca, în acest sens, sã evidenþiem unele dintre prioritãþile
perioadei de tranziþie în ceea ce priveºte procesul de restructurare a
producþiei, industriei chimice ºi de prelucrare a þiþeiului, pe baza criteriilor
rentabilitãþii ºi eficienþei.
Este evident cã ne-am limitat la acest obiectiv, deoarece ni se pare
hazardat a merge mai departe pe baza datelor de care se dispune actualmente, ºtiut fiind cã rigurozitatea ºi veridicitatea informaþiilor statistice ºi tehnico-economice sunt esenþiale în elaborarea unor soluþii concrete pertinente.
În plus, este cunoscut faptul cã orice încercare de cuantificare ar fi
tributarã distorsiunilor induse de diferitele elemente componente ale
mecanismului economic utilizat în economia excesiv planificatã.
Pentru motivele arãtate mai sus, ne propunem aprofundarea în cadrul
temei de cercetare propuse pentru anul 1991, a problematicii restructurãrii
producþiei chimice pornind, sperãm, de la o bazã informaþionalã adecvatã,
ce ar putea deveni disponibilã în perioada urmãtoare atât la nivel
departamental ºi al instituþiilor specializate în furnizarea datelor statistice cât
ºi la cel al viitoarelor regii autonome ºi societãþi comerciale.
Mulþumim pe aceastã cale, tuturor colaboratorilor ºi prestigioºilor
specialiºti din Departamentul Industriei Chimice ºi Petrochimice, consultaþi
la elaborarea acestei lucrãri, care au avut deosebita amabilitate sã-ºi
exprime opiniile ºi sugestiile referitoare la tematica abordatã.

CAPITOLUL I. LOCUL ªI ROLUL INDUSTRIEI
CHIMICE ªI PETROCHIMICE ROMÂNEªTI
ÎN COMPLEXUL ECONOMIC NAÞIONAL
Pentru a aborda cu realism perspectivele restructurãrii industriei
chimice ºi petrochimice naþionale, în noul context economic, considerãm
absolut obligatoriu sã pornim de la cauzele ºi elementele caracteristice
evoluþiei de pânã acum a domeniul cercetat ºi aceasta, în principal, din
douã motive: pe de o parte, pentru a putea pune în evidenþã cele mai
semnificative neajunsuri (decizionale, operaþionale, strategice etc.) care au
condus la obþinerea actualei configuraþii a industriei chimice româneºti, în
scopul evitãrii repetãrii lor, dar ºi pentru a identifica disfuncþiile majore pe
care mecanismul economiei ar urma sã elimine (în primul rând prin mutaþii
de ordin structural), pe de altã parte, analiza “istoricã” îºi gãseºte
justificarea în necesitatea evaluãrii impactului acelor elemente cvasiperene,
a cãror influenþã este probabil a se resimþi ºi în continuare în virtutea
caracterului inerþial al dezvoltãrii structurilor1.
Þinând seama de caracteristicile etapei actuale (marcatã, între altele
cu realitãþile ºi rezultatele economice precare ale ultimelor zece luni) ca ºi
de cele previzibile pentru perioada imediat urmãtoare – al cãrei principal
imperativ pare a fi “supravieþuirea” în condiþiile unei terapii economice “de
ºoc” la nivelul unora dintre componentele mecanismului economic aferent
reformei propuse de guvern – apreciem cã, deºi pânã în prezent, la nivelul
structurilor (atât funcþionale, cât ºi de producþie) nu au apãrut schimbãri
notabile, în perspectivã, modificãrilor de naturã structuralã (apãrute în urma
proceselor de autoreglare specifice economiei de piaþã) le va reveni un rol
deosebit de important în ameliorarea echilibrelor interne ºi externe2.
1

Vela, Andrei, Dinamica structurii economice în þãrile în curs de dezvoltare, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1981.
2
De altfel, problemele cu care se confruntã economia româneascã ºi, în particular, multe
dintre ramurile industriale supradimensionate artificial (ca, de exemplu: chimia ºi
petrochimia) sunt comune ºi altor þãri din Europa de Est ºi nu numai, fãcând obiectul
unor interesante studii de specialitate. Spre exemplu, potrivit opiniilor exprimate de
experþii OCDE o configuraþie a conturilor externe lipsitã de stabilitate denotã existenþa
unor probleme de naturã structuralã ºi macroeconomicã interne (Perspectives
économiques de L’OCDE, nr. 45, Paris, iunie 1989).
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Tocmai de aceea considerãm cã, dupã traversarea perioadei de tranziþie, în ipoteza în care se va reuºi punerea la punct ºi aducerea în stare de
funcþionare efectivã a mecanismelor economiei libere (ceea ce presupune,
între altele, realizarea practicã a tuturor condiþiilor concrete necesare, atât în
ceea ce priveºte structura proprietãþii, dar ºi sistemul legislativ, cel al
pârghiilor financiare etc.) viteza cu care va avea loc echilibrarea ºi înnoirea
structurilor industriale ar urma sã constituie unul dintre elementele cele mai
importante în reorganizarea economiei româneºti.
Evident, procesul nu va fi simplu, cu atât mai mult cu cât, realizarea
unei liberalizãri profunde ºi rapide a vieþii economice (deºi nu numai de
dorit, dar constituind ºi o condiþie sine qua non, pare puþin probabil a se
obþine facil în lipsa unei strategii corect fundamentate, cu obiective precis
definite ºi a unei politici economice coerente – transpusã în practicã prin
mãsuri logic etapizate) care sã þinã seama efectiv ºi nu numai declarativ de
necesitatea ºi posibilitãþile existente pentru minimizarea costurilor sociale
de altfel, inevitabile. În acest context, credem cã orice încercare de a
contribui, în prima fazã, chiar ºi numai prin semnalarea unor probleme ce se
cer soluþionate, la accelerarea procesului de restructurare ºi, concomitent,
la reducerea costurilor sociale aferente nu poate fi lipsitã de interes.
În ceea ce priveºte locul ºi rolul industriei chimice ºi petrochimice în
complexul economic naþional nu putem face abstracþie de faptul cã acestea
au fost prestabilite arbitrar pe baza unor premise nerealiste, ce au condus la
dezvoltarea disproporþionatã, a unor subramuri ºi, la obþinerea, în final, a
unei structuri inadecvate a producþiei ramurii.
Se impune deci precizarea cã, dacã în economia liberã locul ºi rolul
unei ramuri industriale, structura acesteia sunt rezultatul unei dezvoltãri
fireºti, fiind în esenþã efectul liberei concurenþe, la noi toate acestea
reprezintã consecvenþa aplicãrii unei concepþii politice, a unui dirijism
accentuat, greºealã ce se impune a nu mai fi repetatã.
Pentru a argumenta necesitatea unei cât mai largi liberalizãri
economice ºi transformarea actualilor producãtori din industria chimicã în
agenþi economici autonomi pare oportun sã începem tocmai cu evidenþierea
implicaþiilor majore ºi efectelor negative pe care opþiunea economicã
adoptatã în ultimii 45 de ani, le-au avut asupra evoluþiei ramurii, unele dintre
acestea urmând a fi, cu siguranþã, resimþite – în virtutea inerþiei – cel puþin
în urmãtorii cinci ani.
Din considerente legate, în principal, de menþinerea pe termen lung a
unui ritm înalt de dezvoltare a producþiei industriale (ceea ce s-a realizat în
condiþiile þãrii noastre pe baza unei rate a acumulãrii foarte ridicate, de 30-
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35%), industria chimicã româneascã a fost orientatã în ultimele decenii
cãtre o dezvoltare în ritmuri medii anuale alerte, orientare justificatã, iniþial,
de existenþa unei importante baze de materii prime ºi energie care, ulterior,
s-a dovedit ineficientã în raport cu obiectivele nerealiste fixate pentru
aceastã ramurã.
Ca rezultat al acestei politici, nivelul producþiei în anul 1989 a atins
240,3 mld. lei faþã de numai 34,7 mld. lei în 1965, ceea ce reprezintã o
creºtere de peste 6,9 ori a producþiei industriei chimice, corespunzând unui
ritm mediu anual de 8,4% în intervalul considerat1 (evident, acest ritm a fost
artificial majorat, în special dupã 1982 datoritã procesului inflaþionist).
Deºi în perioada 1945-1987, dinamica producþiei chimice ºi de
prelucrare a þiþeiului a devansat de 1,6 ori pe cea a ansamblului industriei,
ponderea ramurii în totalul producþiei industriale majorându-se constant, în
acest interval, pentru a ajunge la 18,5% în anul 1988, diminuãrile ulterioare
ale producþiei au condus la reducerea, la numai 15,6% a acesteia, în 19892.
Sporul de producþie înregistrat a fost însoþit de o majorare
substanþialã a puterii instalate de la 265 mii Kw în 1960 la 911 mii Kw în
1965 pentru a ajunge la peste 4.200 mii Kw în 1989.
În mod corespunzãtor, consumul de energie electricã pe muncitor3 a
crescut de la 18.025 Kw h în 1960 la cca 57.000 Kw h în 1989, dupã ce în
1975 a atins nivelul maxim de 61.288 Kw h4.
O dinamicã similarã au cunoscut ºi ceilalþi indicatori ai dezvoltãrii
ramurii, numãrul întreprinderilor majorându-se, spre exemplu, de aproximativ
2 ori, iar cel al personalului muncitor de circa 3 ori în intervalul 1965-19895.
Se observã cã cel mai important salt, în ceea ce priveºte nivelurile
indicatorilor, s-a înregistrat în perioada 1960-1965, perioadã la sfârºitul cãreia
acumulãrile anterioare s-au materializat în importante efecte, în special, de
ordin cantitativ.
Evoluþia industriei chimice între 1945 ºi 1989 este marcatã de elemente
specifice tipului de dezvoltare extensiv, dinamica nivelului indicatorilor cantitativi devansând-o pe cea a indicatorilor calitativi. Spre exemplu, creºterea
volumului producþiei chimice a fost de 1,86 ori mai mare decât creºterea
1

Date de la MIChP, martie 1990.
Date de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Bucureºti, august 1990.
3
Inclusiv consumul propriu tehnologic al centralelor electrice.
4
Date din Anuarul statistic al R.S. România, 1988, Direcþia Centralã de Statisticã,
Bucureºti (pentru anii 1960 ºi 1965) ºi MIChP, martie 1990 (pentru anul 1989).
5
Prelucrãri ale datelor furnizate de MIChP, martie 1990, coroborate cu date din Anuarul
statistic al R.S. România, 1988, Direcþia Centralã de Statisticã, Bucureºti.
2
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productivitãþii muncii, fenomen înregistrat, de altfel, la scara întregii industrii
la care coeficientul de “devans” al celor doi indicatori specificaþi a fost de 1,75.
Dezvoltarea extensivã a industriei chimice s-a realizat, preponderent,
pe seama sporirii volumului fondurilor fixe, ritmul de creºtere al acestuia
depãºindu-l pe cel al numãrului personalului muncitor de 1,6 ori, proces de
altfel normal, în condiþiile în care ar fi fost însoþitã ºi de creºterea
corespunzãtoare a productivitãþii muncii ºi eficienþei utilizãrii fondurilor fixe.
Orientarea inadecvatã, nefundamentatã economic, a investiþiilor spre
chimia de mare tonaj, cu caracter pronunþat energo-intensiv, a condus la supradimensionarea artificialã a unor subramuri ca, de exemplu, industria de
rafinare a þiþeiului, industria de îngrãºãminte chimice, industria de produse
clorosodice etc., care deþineau, în anul 1989, o pondere de aproximativ 65%
în structura producþiei totale a ramurii. Alte subramuri, cum ar fi prelucrarea
materialelor plastice, producþia de fire ºi fibre artificiale ºi sintetice sau industria de anvelope au fost dezvoltate fãrã a se asigura corelaþia necesarã
cu posibilitãþile de aprovizionare cu materii prime ºi fãrã o analizã temeinicã
a dimensiunii ºi structurii cererii interne ºi externe. Toate acestea au condus, între altele, la fenomenul de reducere constantã a eficienþei utilizãrii
fondurilor fixe puse în funcþiune în unitãþile industriei chimice astfel încât, între 1970-1975 ºi 1980-1985, ritmul mediu anual în care a evoluat indicatorul
menþionat a fost de -2,61% ºi respectiv, -4,05%1. Deoarece în fundamentarea deciziilor din cadrul procesului investiþional nu s-a þinut seama de implicaþiile celor douã ºocuri petroliere 1973 ºi 1979 asupra eficienþei economice
a prelucrãrii þiþeiului importat, s-a ajuns în situaþia de a fi nevoie – în parte
pentru acoperirea necesarului de combustibili grei ºi de materii prime petrochimice – dar, mai ales, pentru menþinerea în funcþiune a marilor capacitãþi
de rafinare construite – sã se apeleze la aºa-zisul “processing”, activitate ce
s-a dovedit, în conjunctura preþurilor ridicate practicate pe tona de þiþei importat ºi a distanþelor mari pânã la sursele de aprovizionare ºi pieþele de
desfacere, total ineficientã2. Deficitul înregistrat a oscilat între 16-40 $/t3 în
funcþie de preþul þiþeiului importat.
1

2

3

“Modernizarea activitãþii productive în ramuri ale industriei grele în vederea creºterii
eficienþei economice a acestei activitãþi”, Studii de economie industrialã, nr. 75,
Institutul de Economie Industrialã, Bucureºti, 1988, vol. II, p. 17.
“Modernizarea tehnologiilor în ramuri ale industriei grele în vederea creºterii eficienþei
economice a activitãþii productive”, Studii de economie industrialã, nr. 79, Institutul de
Economie Industrialã, Bucureºti, 1990.
Hornianschi, N., “Puncte de vedere cu privire la procesul de restructurare”, în Tribuna
economicã, nr. 4/1990, p. 4.
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Ponderea majoritarã în structura producþiei o deþin produsele de mare
tonaj ºi medie prelucrare – situaþie explicabilã din considerente obiective
pentru prima fazã de dezvoltare a industriei chimice, dar fãrã acoperire
economicã dupã satisfacerea cerinþelor de astfel de produse ale pieþei
interne ºi, mai ales, dupã cele douã ºocuri petroliere. Altfel spus, dacã nu
este de conceput edificarea unei industrii chimice de înaltã prelucrare a
materiilor prime, fãrã dezvoltarea corespunzãtoare a industriei produselor
de bazã, orientarea preponderentã cãtre aceastã categorie de produse în
vederea realizãrii unui export masiv nu se justificã în condiþiile unor resurse
materiale ºi energetice precare, ce impun importuri masive, deoarece un asemenea export echivaleazã cu exportul indirect al acestora la preþuri scãzute.
Deºi în ultimii cinci ani ºi, mai ales, în 1990 structura producþiei
industriei chimice ºi de prelucrare a þiþeiului a suferit unele îmbunãtãþiri prin
diminuarea, spre exemplu, în ansamblul producþiei ramurii, a ponderii
prelucrãrii þiþeiului de la 46% în 1985 la 42% în 1989 totuºi nu se constatã
apariþia unor transformãri structurale esenþiale care sã denote o schimbare
a politicii de dezvoltare a producþiei ramurii în domeniul structural (anexa 1).
În 1990, subramurile mici consumatoare de resurse (medicamente,
coloranþi, catalizatori etc.) ºi-au majorat ponderea în totalul producþiei la
12% faþã de circa 7%, în anul 1985, datoritã închiderii temporare a unor
mari capacitãþi de fabricaþie pentru produsele anorganice ºi organice de
bazã, ca urmare a deficitului de gaz metan, ceea ce a condus implicit la
diminuarea producþiei acestei categorii de produse ºi, în consecinþã, la
scãderea ponderii lor în ansamblul producþiei.
Structura producþiei ºi existenþa în exploatare a unor instalaþii vechi
sunt principalii factori care acþioneazã în sensul menþinerii la un nivel ridicat
a cheltuielilor materiale în costul producþiei (aproximativ 80% în þara noastrã
faþã de 60%1 în unele þãri cu o industrie chimicã dezvoltatã) ºi a valorificãrii
încã mici la export a materiilor prime ºi energiei consumate. Reþine, în mod
deosebit, atenþia faptul cã, în timp ce 58,4% din exportul total de produse
chimice al României îl reprezintã produsele cu preþ mediu unitar sub 500 $/t,
în þãrile dezvoltate vest-europene aceeaºi categorie de produse are ponderi
mult mai reduse, între 5,5% ºi 16,3%2.
Ramura are un puternic caracter energointensiv, în sensul cã
participã cu aproximativ 20% la realizarea producþiei globale industriale ºi
consumã circa 1/3 din energia aferentã industriei. Ea necesitã un volum
1
2

Informations Chimie, nr. 262/1988, p. 26.
Date de la Institutul de Economie Mondialã, iunie 1990.
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apreciabil de fonduri fixe (circa 17% din volumul de fonduri fixe al industriei1,
antreneazã importuri substanþiale de þiþei (circa 10-15 mil. t anual), rocã
fosfaticã etc. ºi comportã deplasarea unor volume mari de materii prime ºi
produse finale.
Pe ansamblul ramurii, rezultatele obþinute în ultimii 45 de ani de industria chimicã ºi petrochimicã, deºi notabile, în special, prin prisma eforturilor fãcute de cei ce muncesc în aceste domenii, nu pot fi considerate – în
contextul exigenþelor economiei mondiale – ca fiind compatibile cu standardele de funcþionare ale unei industrii competitive într-o economie de piaþã.
În favoarea procesului de restructurare pledeazã, pe lângã aspectele
menþionate mai sus, ºi o serie de argumente rezultate din analiza
principalelor elemente relevante pentru locul ºi rolul acestei industrii în
complexul economic naþional, dintre care, considerãm ca esenþiale în
aprecierea corectã a posibilitãþilor reale ºi a coordonatelor majore ale
viitoarelor restructurãri pe cele prezentate în continuare:
− În primul rând, este cunoscut faptul cã industria chimicã ºi
petrochimicã din þara noastrã consumã pe unitatea valoricã de
producþie realizatã de 2-4 ori mai multã energie (media pe ramurã
fiind de circa 70 mii Kw/1 mil. lei PM), comparativ cu nivelurile
înregistrate la acelaºi indicator în þãrile vest-europene cu o industrie
chimicã dezvoltatã2. Concomitent, analiza valorilor aferente
indicatorului menþionat pentru principalele subramuri chimice (anexa
2) relevã un aspect demn de reþinut ºi anume: subramurile cu
consumurile cele mai ridicate pe unitatea de producþie valoricã sau
altfel spus, cele care realizeazã cele mai scãzute grade de valorificare
a energiei consumate, deþin ponderea majoritarã atât în structura
producþiei cât ºi în consumul total de energie al ramurii. Rezultã, în
consecinþã, cã, cele douã cauze majore care contribuie la existenþa ºi
perpetuarea unei asemenea situaþii (inacceptabilã în cazul unei
economii performante) sunt: consumurile specifice (tehnologice)
superioare celor uzuale pe plan mondial ºi mai ales, structura
deficitarã atât la nivelul producþiei cât ºi la cel al tehnologiilor. Acestea
sunt deci cele douã elemente de bazã asupra cãrora dacã fiecare
agent economic ar acþiona coordonat ºi constant, în direcþia unei
permanente perfecþionãri (pe baza unei strategii proprii de dezvoltare)
1
2

Date de la MIChP – Direcþia Tehnicã, Direcþia Plan-Dezvoltare, aprilie-mai 1990.
Vezi Studii de economie industrialã, nr. 75/1989, Institutul de Economie Industrialã,
Bucureºti, 1989.
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s-ar putea obþine eficientizarea activitãþii productive atât la nivelul
fiecãrei unitãþi economice cât ºi pe ansamblul ramurii.
− De remarcat cã analiza similarã a cotelor de beneficiu ºi rentabilitãþi
înregistrate la nivelul principalelor subramuri considerate (anexa 3)
evidenþiazã faptul cã tocmai acele subramuri ce se caracterizeazã
prin niveluri mai ridicate comparativ cu media pe ramurã, la indicatorul
menþionat (spre exemplu, industria produselor de sintezã medie ºi
finã, sau cea a cauciucului sintetic ºi produselor macromoleculare)
deþin ponderi relativ cãzute în structura producþiei (vezi anexa 1).
− În ceea ce priveºte gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie,
studiul acestui indicator pentru un numãr de 148 de produse chimice
ºi petrochimice aparþinând tuturor subramurilor luate în considerare
relevã dependenþa acestuia nu atât de categoria produsului realizat,
cât mai ales, de factorii ce þin de: posibilitatea de acoperire a
necesarului de materii prime ºi energie pentru realizarea producþiei la
capacitatea proiectatã ca ºi de fiabilitatea utilajelor din dotare,
vechimea acestora (care uneori depãºeºte 25-30 de ani, cum este
cazul instalaþiilor de fabricare a uleiurilor) sau de condiþiile de
asigurare cu piesele de schimb necesare. În consecinþã, în funcþie de
factorii menþionaþi se constatã variaþii ale gradului de utilizare a
capacitãþilor de producþie existente cuprinse între 6% ºi 99%,
indiferent de subramura în care poate fi inclus produsul analizat1.
− La o concluzie utilã pentru procesul de restructurare în perspectivã a
ramurii chimice se ajunge ºi studiind ponderea cheltuielilor de C+D în
volumul producþiei industriale, atât la nivelul ramurii, cât ºi al
principalelor subramuri componente (anexa 3). Se constatã, din
analiza datelor disponibile cã nivelurile realizate (spre exemplu, sub
2% în medie pe ramurã, faþã de 4-14% în þãrile dezvoltate2), la acest
indicator se situeazã cu mult sub cerinþele pe care le incumbã
desfãºurarea unei activitãþi eficiente în cadrul unei ramuri purtãtoare
de progres tehnic, supusã în ultimii ani, pe plan mondial, unei
modernizãri ºi înnoiri din ce în ce mai rapide. Cu atât mai mult, este
evidentã ineficienþa fondurilor alocate cercetãrii în ramurile de vârf ale
1

Pentru detalii se poate consulta baza documentarã aflatã în posesia sectorului
“Strategii ºi politici industriale” din ICRISI, care pune la dispoziþie analiza detaliatã a
gradului de utilizare a capacitãþilor de producþie pentru cele 148 de produse
considerate ca reprezentative pentru structura producþiei chimice.
2
European Review Supplement, decembrie 1989.
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chimiei, ceea ce explicã în bunã parte rezultatele cu totul
nesatisfãcãtoare obþinute în aceste sectoare. Se poate concluziona
deci, cã fãrã o modificare profundã a politicii în domeniul cercetãrii ºi
dezvoltãrii tehnologice nu poate fi vorba de transformãri estimate în
ceea ce priveºte structura producþiei.
De menþionat cã deºi, informaþiile cifrice disponibile sunt sensibil
distorsionate ca urmare a funcþionãrii artificiale a mecanismului economic ca
ºi datoritã modalitãþilor de raportare statisticã utilizate totuºi, ele pot
constitui puncte de reper în conturarea coordonatelor procesului de
restructurare a industriei chimice având în vedere cã distorsiunile
menþionate s-au manifestat aproximativ în acelaºi fel la nivelul tuturor
subramurilor componente.
În ceea ce priveºte gradul de satisfacere a cerinþelor populaþiei ºi a
necesarului pieþei interne situaþia se prezintã diferit dacã avem în vedere
aspectele cantitative, calitative ºi sortimentale. Cãci, dacã din punct de
vedere cantitativ ºi calitativ, circa 80% dintre produse satisfac în proporþie
de 70-90% necesitãþile pieþei interne, din punct de vedere sortimental acest
lucru nu este posibil. De fapt, aceastã situaþie este normalã, fiind întâlnitã în
majoritatea þãrilor posedând o industrie chimicã dezvoltatã, mai ales dacã
þinem seama cã, în 1989, nomenclatorul produselor chimice ºi petrochimice
fabricate în România totaliza, aproximativ 38% dintre principalele sortimente
comercializate curent pe plan mondial (numãrul sortimentelor de produse
chimice s-a majorat de la 7156 în anul 1965 la peste 26000 în 1990).
Ponderea produselor destinate consumatorilor finali reprezintã circa 20-25%
din valoarea producþiei industriei chimice (fiind inferioarã mediei de 30-35%
caracteristicã þãrilor dezvoltate) în timp ce, ponderea celor folosite direct
sau indirect în alte ramuri industriale ºi sectoare de activitate se ridicã la 6080%, ceea ce denotã necesitatea amplificãrii producþiei subramurilor ce
furnizeazã produse destinate direct consumului populaþiei ca, de exemplu,
detergenþii ºi sãpunurile, medicamentele ºi produsele farmaceutice etc. De
altfel, analiza comparativã a dinamicii dezvoltãrii producþiei principalelor
subramuri din industria chimicã ºi petrochimicã relevã, pentru perioada
1985-1989, creºteri nesemnificative (aproximativ 8,5-8,8%) ale producþiei de
bunuri chimice de consum spre deosebire de cele înregistrate, în acelaºi
interval (circa 100-160%) de subramurile chimice ce furnizeazã produse
destinate altor sectoare de activitate (anexa 4).
Referitor la rolul de principal exportator ce i-a fost atribuit industriei
chimice în orientarea fostei conduceri a þãrii, se impune sublinierea cã, deºi
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funcþia de export este specificã acestei ramuri în toate þãrile în care se
atinge un anumit nivel de dezvoltare, în România ea a fost deficitar
conceputã, fiind dirijatã prin însãºi structura producþiei cãtre exportul de
produse de mare tonaj, de medie ºi joasã prelucrare, ceea ce implicã
efectuarea unui export indirect de materiale ºi resurse energetice în condiþii
dezavantajoase din punct de vedere al eficienþei economice valutare. De
menþionat cã majoritatea produselor chimice nu au pus probleme de
desfacere inclusiv la export, piaþa având în general capacitate de absorbþie.
Considerãm oportun sã subliniem cã, în contextul unui nou mecanism
economic liberalizat de constrângerile sistemului ultracentralizat ºi excesiv
planificat, tendinþa obiectivã a producãtorilor de a realiza un export cât mai
avantajos, în sensul utilizãrii unui volum minim de resurse materiale ºi
energetice pe unitatea de produs exportat, pentru obþinerea unei valori
adãugate maxime ar putea sã constituie unul dintre elementele de
impulsionare determinante pentru procesul de reorientare ºi restructurare a
industriei chimice ºi petrochimice naþionale. De asemenea, în contextul
economiei de piaþã, este probabil cã însãºi obiectivul strategic al dezvoltãrii
industriei chimice ºi petrochimice sã sufere modificãri esenþiale în
comparaþie cu perioada anterioarã. Succint, principala schimbare previzibilã
s-ar concretiza în aceea cã, deºi, probabil, ºi în continuare industria chimicã
va evolua astfel încât sã rãspundã prioritar cerinþelor pieþei interne, va exista
însã o preocupare susþinutã cãtre orientarea producþiei ramurii numai spre
acele domenii ºi subramuri în care activitatea desfãºuratã sã se finalizeze
în produse rentabile, în primul rând, pentru producãtorul direct.
În consecinþã, se poate anticipa un proces de autoreglare a activitãþii
productive în industria chimicã ºi petrochimicã din þara noastrã pe principiile
selectivitãþii în sensul adaptãrii structurii producþiei ramurii, cerinþelor actuale
ºi, mai ales a celor de perspectivã ale economiei naþionale ºi exigenþelor
sporite ale pieþei mondiale, numai în condiþiile apariþiei unor transformãri
profunde ale mecanismului economic care sã permitã rentabilizarea
producþiei obþinute1. Apreciem, cã deºi ar fi de dorit, ca procesul de
reorientare ºi restructurare a producþiei industriei chimice, având drept scop
primordial eficientizarea activitãþii productive din unitãþile de profil sã se
desfãºoare cât mai rapid ºi în mod spontan, în realitate, din considerente
obiective, ne aºteptãm sã dureze, cel puþin pânã la sfârºitul perioadei de
1

Waterson, Michael, Economic theory of the industry, Cambridge, University Press,
1984.
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tranziþie cãtre economia de piaþã (3-5 ani). Garanþia realizãrii acestui
deziderat constã, þinând seama de rezultatele cercetãrilor efectuate1 nu
numai pe parcursul anului 1990 – într-o cât mai deplinã liberalizare a vieþii
economie (prin trecerea, metaforic vorbind, de la un mecanism economic
“artificial”, ce a adus multe economii naþionale în pragul falimentului, iar în
cazul României ºi la pauperizarea accentuatã a populaþiei, la un mecanism
“natural”, autoreglabil), statul intervenind, prin intermediul pârghiilor
economice, financiare, legislative etc. de care dispune numai cu rol de
regulator, pentru a preîntâmpina ºi, mai ales, a atenua anumite fenomene
negative ce ar putea apãrea, în special, la nivelul ocupãrii forþei de muncã.

1

Vezi Studii de economie industrialã, numerele: 37/1983, 48/1984, 60/1986, 64/1986,
68/1986, 75/1988, 85/1989, Institutul de Economie Industrialã, Bucureºti.
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CAPITOLUL II. STAREA ACTUALÃ A FUNCÞIONÃRII
APARATULUI PRODUCTIV AL RAMURII
ÎN RAPORT CU CERINÞELE
UNEI ACTIVITÃÞI ECONOMICE EFICIENTE
Pentru a ne putea face o imagine cât mai clarã ºi apropiatã de
realitate asupra amplorii modificãrilor necesare la nivelul aparatului
productiv specific industriei chimice cât ºi asupra profunzimii schimbãrilor
structurale de naturã sã propulseze activitatea economicã a acestuia, pe
alte coordonate de calitate ºi eficienþã, deci de competitivitate, apreciem ca
necesarã o succintã diagnozã a situaþiei actuale a principalilor factori
determinanþi pentru rezultatele obþinute (dar ºi obtenabile, în viitorul
apropiat, în lipsa unor transformãri calitative radicale), þinând seama ºi de
tendinþele manifestate, dupã 1985, în evoluþia acestora. În acest sens,
studiul tehnologiilor de fabricaþie specifice industriei chimice ºi petrochimice
efectuat, prin prisma unui ansamblu de indicatori tehnico-economici generali
ºi particulari1 ca ºi a situaþiei de ansamblu a activitãþii economico-productive
desfãºurate la nivelul industriei chimice ºi petrochimice româneºti, relevã
aspectele semnificative prezentate în continuare:
− Dotarea tehnicã este, în general, la nivelul mediu, mondial, persistând
însã ºi anumite fonduri fixe cu o vechime de circa 25-30 de ani.
Menþinerea în funcþiune a instalaþiilor vechi în fabricarea ureei,
amoniacului, produselor clorosodice, uleiuri lubrifiante ºi industriale
etc. – influenþeazã negativ indicatorii de calitate ºi eficienþã ai
producþiei (în unele fabricaþii consumurile specifice energetice sunt cu
25-50% mai mari decât realizãrile de vârf pe plan mondial). Existã,
totuºi, unele instalaþii ca, de exemplu, cele producãtoare de
poliolefine, unele cauciucuri, oxid de exilena, acrilonitril, butadienã
comparabile din punctul de vedere al nivelului tehnic cu unele dintre
cele mai performante instalaþii ce funcþioneazã în lume.
În ceea ce priveºte evoluþia valorii medii a fondurilor fixe din
activitatea totalã, aferentã principalelor subramuri chimice ºi petrochimice
1

Sistemul de indicatori este prezentat detaliat în lucrarea “Modernizarea tehnologiilor în
ramuri ale industriei grele în vederea creºterii eficienþei economice a activitãþilor
productive”, Studii de economie industrialã, nr. 79, Institutul de Economie Industrialã,
Bucureºti, 1990.
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se observã o dinamicã realist echilibratã, cele mai importante creºteri – de
circa 20%, în intervalul 1985-1988 – fiind totuºi înregistrate în subramurile
de prelucrare a þiþeiului ºi în industria cauciucului sintetic ºi produselor
macromoleculare de bazã unde gradul de uzurã depãºeºte 50% (anexa 5).
− Tehnologiile care constituie unul dintre factorii determinanþi ai
competitivitãþii produselor chimice, întrucât prin nivelul lor ºi varianta
aleasã (pentru acelaºi produs fiind posibile, frecvent, mai multe
alternative tehnologice) influenþeazã atât nivelul parametrilor tehnici ai
calitãþii, cât, mai ales, al celor economici, nu au fost practic
modernizate în ultimii ani. Alegerea nepotrivitã a tehnologiei, uzura
moralã a acesteia sau uzura fizicã a subsistemului tehnic au
repercusiuni directe asupra competitivitãþii produselor. Spre exemplu,
procesul utilizat în þara noastrã pentru producerea acidului
monocloracetic, obþinut prin cooperare cu RD Germanã, porneºte de
la acetilenã ºi utilizeazã 7,5 tcc/t produs, faþã de procedeul concurent
al firmei Monsanto (ce ar fi necesitat disponibilitãþi valutare pentru
importul licenþei) care porneºte de la etilenã ºi consumã aproximativ
2,8 tcc/t de produs1. Consumul suplimentar de circa 4,7 tcc/t realizat
pentru obþinerea aceluiaºi produs în þara noastrã, conduce la
majorarea sensibilã a costului de producþie a acidului monocloracetic
românesc, ceea ce contribuie la diminuarea competitivitãþii acestuia în
raport cu produsele similare strãine, grevând, în acelaºi timp,
competitivitatea produselor din aval la a cãror obþinere acidul
monocloracetic este utilizat (medicamente, pesticide, coloranþi etc.).
− Nivelul tehnologic al instalaþiilor ca factor determinant al
competitivitãþii produselor intervine, preponderent, în faza de
concepþie a acestora (cercetare ºtiinþificã ºi inginerie tehnologicã) ºi,
numai în mãsura în care disciplina tehnologicã sau calitatea materiilor
prime, materialelor, auxiliarilor vectorilor energetici etc., nu sunt
respectate (ca de exemplu în cazul etilenei, benzinei, cauciucului
poliizoprenic, anvelopelor, uleiurilor, detergenþilor etc.), afecteazã
calitatea produsului în faza de producþie.
− Cu toate îmbunãtãþirile ºi perfecþionãrile aduse tehnologiilor se
constatã, în multe domenii, cã performanþele obþinute sunt, în prezent,
depãºite de realizãrile reprezentative de pe plan mondial. Astfel, dacã
nivelul tehnologic al instalaþiilor de fabricaþie, ilustrat, în principal, de
1

Date de la Institutul de Inginerie Tehnologicã ºi Proiectare pentru Industria Chimicã
(studiu de ofertã).
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consumurile specifice de materii prime, materiale, energie etc., este
apropiat de cel mondial pentru unele produse de mediu ºi mic tonaj
ca, de exemplu, formaldehida, epiclorhidrina, anhidrida ftalicã, în alte
cazuri, nivelul tehnologic al instalaþiilor româneºti este inferior acestuia ca, de exemplu, pentru soda causticã, electroliticã, soda calcinatã, amoniac (anexele 6-8) ºi pentru alte produse energointensive, cum
sunt acidul azotic ºi ureea, la care se înregistreazã depãºiri de 2050% ale consumurilor specifice de energie, comparativ cu cele înregistrate în alte þãri industrializate (anexa 9). Decalajele înregistrate se
datoreazã, nu arareori, duratei foarte mari dintre momentul achiziþionãrii licenþei ºi intrarea în producþie a instalaþiei de fabricaþie care a
fost pentru unele produse (polietilena, polipropilena, intermediari
poliuretanici etc.) de 8-10 ani.
− Majoritatea tehnologiilor din industria chimicã au un pronunþat
caracter poluant, în România deversãrile de substanþe poluante în
cele trei medii (apã, aer, sol) ajungând, de exemplu, în 1987, la circa
10 mil. t (anexa 10). Deºi au existat unele preocupãri pentru
modernizarea tehnologiilor în scopul reducerii gradului de poluare
chimicã, rezultatele obþinute se situeazã sub realizãrile unora dintre
þãrile dezvoltate, în care ponderea investiþiilor destinate reducerii
noxelor eliminate din procesele de fabricaþie a ajuns pânã la 10-12%
din totalul efortului de modernizare faþã de sub 1% în România1.
− Existã un decalaj în timp între momentele intrãrii în fabricaþie a unor
noi generaþii de produse în þara noastrã faþã de þãrile dezvoltate, în
special, în fabricaþia de pesticide, fire ºi fibre sintetice ºi polimeri. Pe
piaþa mondialã se comercializeazã pesticide din generaþia a III-a, fire
ºi fibre din generaþia a II-a ºi a III-a, polimeri cu proprietãþi speciale
etc., produse care nu sunt încã asimilate de industria noastrã chimicã.
La aceastã situaþie, se adaugã lipsa de competitivitate a unei bune
pãrþi dintre produsele chimice româneºti ca rezultat, în principal, fie al
utilizãrii unor tehnologii ºi tehnici deficitare, fie datoritã realizãrii unor
produse cu consumuri materiale ºi energetice superioare celor
realizate în mod frecvent în lume.
− Crearea unor capacitãþi de producþie foarte mari, neracordate la
posibilitãþile reale de acoperire cu resurse proprii (în special, materiale
ºi energetice) ºi care, pentru o serie de produse de mare tonaj,
1

Reducerea impactului proceselor de fabricaþie din ramurile chimie ºi petrochimie asupra
mediului înconjurãtor, Institutul de Economie Industrialã, Bucureºti, 1989.
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energointensive (ex: sodã causticã ºi sodã calcinatã, combustibili
petrolieri, materiale plastice de uz general etc.), depãºesc necesarul
intern al economiei naþionale a determinat, alãturi de planificarea
excesivã a producþiei, o organizare a proceselor de fabricaþie tipicã
sistemelor rigide, statice, greu adaptabile la schimbãrile apãrute pe
plan mondial.
− Potenþialul de C+D, deºi important (circa 20.000 de persoane) este
necorespunzãtor orientat, în special, cãtre asimilarea de produse ºi
tehnologii în detrimentul cercetãrii fundamentale ºi elaborãrii de
produse ºi tehnologii originale ºi dispune de dotare incompletã ºi
documentare precarã, nefiind în situaþia de a rezolva integral cu forþe
proprii gama largã de probleme pe care restructurarea industriei
chimice ºi petrochimice pe baza rentabilitãþii ºi eficienþei le ridicã.
− Forþa de muncã din ramura analizatã se caracterizeazã, pentru
domeniile tradiþionale ale chimiei ºi petrochimiei, printr-o experienþã ºi
un nivel de competenþã ridicat ce îi conferã disponibilitãþi de export
(asistenþã tehnicã etc.), fiind însã încã insuficient pregãtitã pentru
domeniile noi (bioinginerie, radiochimie etc.). Din punct de vedere
numeric, dupã 1985, se constatã o tendinþã de diminuare a
personalului angajat (anexa 11), tendinþã ce, cu siguranþã, a contribuit
parþial la creºterea cu circa 20% a gradului de înzestrare a muncii în
acelaºi interval (anexa 12).
− Eficienþa economicã a funcþionãrii aparatului productiv a înregistrat, în
special, în ultimii cinci ani o deteriorare sensibilã, fapt evidenþiat de
analiza nivelurilor realizate la principalii indicatori de rezultate în acest
interval, în majoritatea subramurilor industriei chimice ºi
petrochimice1. Astfel, în ceea ce priveºte evoluþia beneficiilor ºi
pierderilor se contatã, în intervalul considerat, o diminuare drasticã a
primelor (în special în industria chimicã anorganicã de bazã – cu
50%, cât ºi în cea de prelucrare a petrolului – 30%) ºi o majorare
sensibilã a nivelurilor celui de-al doilea indicator ca, de exemplu, în
cazul subramurilor producãtoare de îngrãºãminte chimice (de circa 12
ori) ºi produse chimice organice de bazã – de circa 3,5 ori (anexa 13).
Corespunzãtor acestei situaþii ºi rata rentabilitãþii a înregistrat o
evoluþie similarã (anexa 14). Creºterile nivelurilor valorice înregistrate
1

Deºi bazate pe datele furnizate de instituþii specializate consideraþiile fãcute sunt, în
special, de ordin calitativ, existând anumite rezerve faþã de informaþiile statistice
utilizate.
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la indicatorii analizaþi, în unele subramuri ca, de exemplu, în industria
cosmeticelor – 85% majorare de beneficiu în 1988 faþã de 1985 –, se
datoreazã, în bunã parte, majorãrii preþurilor de vânzare, neavând
corespondent în reducerea cheltuielilor de producþie. De remarcat cã,
potrivit datelor statistice disponibile, reduceri substanþiale ale
consumului de energie electricã la 1.000 lei producþie marfã s-au
obþinut tocmai în acele subramuri care au înregistrat pierderi sensibile
mai mari în intervalul analizat, ceea ce pune o datã în plus sub
semnul întrebãrii pertinenþa datelor avute la dispoziþie (anexa 15). O
tendinþã similarã, de diminuare marcatã, se observã ºi în ceea ce
priveºte evoluþia eficienþei brute (anexa 16) ºi a celei nete (anexa 17)
înregistratã la nivelul fondurilor fixe din dotarea unitãþilor productive.
De altfel, analizele economice efectuate în colaborare cu un larg
colectiv de specialiºti din cadrul MIChP, în prima parte a acestui an, la
nivelul principalelor instalaþii chimice ºi petrochimice relevã faptul cã
153 dintre acestea sunt, în actualele condiþii de funcþionare ºi în
conjunctura preþurilor practicate în prezent, nerentabile.
Elocvente, în acest sens, sunt câteva cifre rezultate din analiza
bilanþurilor financiar contabile pe anul 1988, 1989 ºi primul semestru al
acestui an. Astfel, la nivelul anului 1988 pierderile înregistrate în industria
chimicã ºi petrochimicã s-au cifrat la aproximativ 1532332 mii lei, provenind,
în primul rând, din activitatea desfãºuratã în industria îngrãºãmintelor
chimice ºi antidãunãtorilor (89%) ºi în industria produselor chimice organice
de bazã (11%). De asemenea, realizãrile obþinute în primul semestru al
acestui an sunt sensibil mai scãzute comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului 1989, nivelurile de producþie realizate la principalele produse chimice
fiind de 81,5% la cantitatea de þiþei prelucrat, 75,2% la benzine, 79,8% la
motorinã, 83,4% la pãcurã, 75% la etilenã, 67,3 la propilenã, 65,4% la
îngrãºãminte (prin oprirea unui numãr important de capacitãþi de fabricaþie),
82% la fibre melanã etc.
Datele prezentate – definitorii pentru starea actualã de funcþionare a
aparatului productiv din ramura analizatã –, ca ºi cele referitoare la structura
producþiei, coroborate cu un volum însemnat de informaþii de ordin calitativ
ºi cantitativ ce se regãsesc în studiile anterioare elaborate în cadrul IEI,
conduc la concluzia cã, criza generalã a sistemului economic aplicat în
ultimii 45 de ani în România, se manifestã la nivelul industrie chimice ºi de
prelucrare a þiþeiului, în mod particular, în special, printr-o crizã de naturã
structuralã (atât în ceea ce priveºte producþia, cât ºi în domeniul pregãtirii ºi
utilizãrii forþei de muncã etc.) ºi tehnologicã.

CAPITOLUL III. EVOLUÞIA ªI TENDINÞELE
ÎNREGISTRATE PE PLAN MONDIAL
ÎN DEZVOLTAREA INDUSTRIEI CHIMICE
Caracterizatã printr-o dinamicã extrem de acceleratã a producþiei
(ritmul mediu anual de creºtere a producþiei marfã a industriei chimice
mondiale a fost în deceniile VI ºi VII de circa douã ori mai mare decât cel
înregistrat pe ansamblul industriei), industria chimicã a contribuit într-o
mãsurã însemnatã la dezvoltarea economiei mondiale, reuºind sã satisfacã
în cea mai mare parte cererile crescânde de materii prime (în special de
înlocuitori ai lemnului, metalelor, sticlei, fibrelor textile naturale etc.), dar ºi
de noi materiale ale celorlalte ramuri ale economiei. Aceastã dezvoltare a
permis industriei chimice, ca ramurã purtãtoare de progres tehnic, sã ocupe
un loc important în totalul industriei, ponderea sa în producþia industrialã a
þãrilor capitaliste dezvoltate crescând de la circa 11,5% în anii ’60 la circa
14-15% în 19871, în condiþiile în care þiþeiul ºi gazele naturale au înlocuit
cãrbunele ca principalã bazã de materii prime.
Începând cu deceniul al VIII-lea, industria chimicã mondialã a atins un
stadiu de maturitate, caracterizat prin ritmuri medii anuale de creºtere a
producþiei ceva mai lente, care au devansat totuºi pe cele înregistrate pe
totalul industriei sau pe ansamblul industriei prelucrãtoare, fenomen
caracteristic pentru toate þãrile lumii.
Relaxarea dinamicii dezvoltãrii industriei chimice în majoritatea þãrilor
a fost determinatã, între altele, ºi de reducerea încã de la sfârºitul deceniul
trecut a ritmului de creºtere a consumului de produse chimice, care,
începând cu 1975, a fost mai mic decât creºterea realã a PNB (în perioada
1973-1983 creºterea consumului a fost în medie de numai 1,8% pe an, faþã
de creºterea realã a PNB, de 2% pe an).
De asemenea, industria chimicã s-a confruntat în ultimul deceniu, mai
mult decât alte ramuri industriale, cu greutãþi deosebite, în primul rând,
datoritã faptului cã resursele energetice pentru aceastã ramurã atât materii
prime de bazã în unele sectoare (petrochimie, electrochimice etc.), cât ºi
vectori energetici indispensabili desfãºurãrii proceselor de producþie.
Creºterea preþurilor energiei ºi în consecinþã diminuarea sau reducerea
1

Chemical and Engineering News, 25 aprilie 1988.
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completã în unele cazuri a competitivitãþii produselor chimice de bazã,
coroboratã cu reducerea cererii ca urmare a crizei economice mondiale
precum ºi intensificarea concurenþei þãrilor producãtoare de petrol recent
industrializate au determinat mutaþii de ordin calitativ ºi cantitativ în
activitatea industriei chimice din majoritatea þãrilor dezvoltate. Ca urmare a
intervenþiei factorilor menþionaþi, la care s-a adãugat contribuþia deloc
neglijabilã a accelerãrii ritmului de introducere a progresului tehnic atât în
cadrul ramurii cât ºi la nivelul majoritãþii domeniilor care utilizeazã produse
chimice, în toate þãrile industrializate este în curs de desfãºurare un amplu
proces de restructurare a industriei chimice în toate compartimentele
(producþie, investiþii, CS-DT) în scopul adaptãrii structurii acesteia la noile
condiþii economice interne ºi internaþionale, proces dublat de o acþiune
susþinutã de înnoire a bazei tehnico-materiale în vederea eficientizãrii
activitãþii productive.
În consecinþã, începând cu anul 1983, se constatã o înviorare a
activitãþii în industria chimicã din majoritatea þãrilor lumii atât ca urmare a
mãsurilor destinate asanãrii ºi stabilizãrii situaþiei economice cât ºi datoritã
unor noi orientãri în producþia ºi schimburile internaþionale cu produse
chimice, orientãri menite sã conducã la creºterea productivitãþii acestora în
concordanþã cu exigenþele sporite manifestate pe piaþa internaþionalã.
Þinând seama de elementele prezentate, este evident faptul cã noile
coordonate economice preconizate, deci în condiþiile unei economii
deschise, industria chimicã din þara noastrã nu ar putea deveni competitivã
fãrã a se alinia procesului de restructurare.
Activitatea economicã desfãºuratã în anul 1988 în domeniul industriei
chimice în principalele opt þãri industrializate caracterizatã de datele
financiare menþionate în tabelul 1, evidenþiazã importanþa deosebitã
acordatã de marile firme producãtoare de produse chimice activitãþii de
cercetare-dezvoltare, în scopul consolidãrii poziþiei lor pe piaþa
internaþionalã. Se observã cã, din punctul de vedere al rentabilitãþii
realizate, pe primele locuri se situeazã întreprinderile din Elveþia (6,8%) ºi
Anglia (6,3%) a cãror producþie este orientatã preponderent spre obþinerea
produselor chimice cu grad ridicat de prelucrare, iar pe ultimele locuri cele
din Franþa (2,4%) ºi din Japonia (2%) care cu toate eforturile fãcute nu au
reuºit sã contracareze efectele ponderii ridicate pe care o deþin în structura
producþiei produsele petroliere, produsele chimice de mare tonaj, produsele
metalurgiei neferoase etc.
În activitatea de pregãtire a viitorului, reprezentatã prin efortul cumulat
de C-D ºi investiþii se situeazã, aºa cum era de aºteptat având în vedere
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rezultatele obþinute, industria chimicã din Elveþia, urmatã de cea din SUA cu
15,5% ºi respectiv 14,3% din cifra de afaceri alocatã investiþiilor ºi activitãþii
de C-D.
Pentru viitorii ani se anticipeazã cã creºterea producþiei chimice din
Orientul Mijlociu se va face simþitã nu numai pe pieþele interioare ale þãrilor
capitaliste, dar ºi pe pieþele de export tradiþionale ale acestora. În consecinþã,
industria chimicã a þãrilor industrializate se va orienta cãtre o creºtere
intensivã, urmãrindu-se, în special, obþinerea unor rezultate calitative, ºi
numai în unele domenii restrânse o creºtere cantitativã.
Având în vedere cã una dintre caracteristicile din ultimii ani ale industriei chimice din aproape toate þãrile este deteriorarea rezultatelor economice obþinute ºi în primul rând reducerea substanþialã a competitivitãþii industriilor naþionale pe piaþa internaþionalã, principalul obiectiv al politicilor de
modernizare a ramurii constã în ameliorarea eficienþei producþiei ºi asigurarea competitivitãþii pe termen lung a produselor indigene pe piaþa mondialã.
În scopul atingerii acestui obiectiv, în industria chimicã mondialã se
contureazã o serie de orientãri cu caracter general dintre care menþionãm:
− Amplificarea eforturilor în direcþia înnoirii tehnice ºi tehnologice a instalaþiilor existente, iar în unele cazuri, înlocuirea completã a acestora
cu instalaþii moderne, bazate pe tehnologii în principal noi, care permit
reducerea substanþialã a costurilor de producþie (procedee biotehnologice, tehnologii bazate pe microunde etc.). În acest sens, investiþiile
de capital în industria chimicã se preconizeazã cã vor creºte în viitor,
în medie cu circa 8-10% pe an vor fi orientate preponderent cãtre
reconstrucþia uzinelor vechi ºi dezvoltarea fabricilor de noi produse
chimice cu grad ridicat de prelucrare, mai ales produse chimice cu
destinaþie specialã: pentru industria electrotehnicã, electronicã ºi
microelectronicã, pentru tehnica aerospaþialã ºi energetica nuclearã
etc. De asemenea, în unele þãri, ca de exemplu R.F. Germania se
acordã o importanþã particularã mãsurilor de protecþie a mediului
ambiant. În acest scop, între anii 1974 ºi 1987 în industria chimicã
vest-germanã au fost consacrate peste 20 mld. DM punerii în
funcþiune ºi exploatãrii instalaþiilor destinate epurãrii deºeurilor
chimice, iar în anul 1987 circa 700 mil. DM, adicã 10% din totalul
investiþiilor ramurii au fost destinate aceluiaºi scop.
− Continuarea raþionalizãrilor începute în ultimii ani în industria chimicã
a majoritãþii þãrilor dezvoltate, înþelegând prin aceasta închiderile de
instalaþii preconizate în sectorul petrochimic ºi acþiunile destinate
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ameliorãrii eficienþei producþiei în toate compartimentele pentru instalaþiile existente. Spre exemplu, conform aprecierii Asociaþiei firmelor
chimice franceze în viitorii ani, întrucât se întrevede o reducere cu
circa 2%/an a producþiei întreprinderilor chimice producãtoare de
produse chimice de bazã, se anticipeazã ºi necesitatea închiderii unui
numãr important de uzine învechite din ramurã.
− Reorganizarea ºi regruparea instalaþiilor dupã profilul lor în scopul
creãrii de facilitãþi în producþie ºi desfacere, precum ºi pentru întãrirea
sectoarelor de CS-DT. Spre exemplu, în tabelul 2 sunt prezentate
reducerile de capacitãþi de producþie ºi formele de cooperare
preconizate în industria chimicã japonezã în vederea îmbunãtãþirii
structurii ºi creºterii competitivitãþii producþiei.
− Restructurarea producþiei ramurii în sensul creºterii substanþiale a
ponderii produselor de prelucrare avansatã de chimie finã, a
produselor “de specialitate” destinate utilizãrii în ramurile de vârf ºi
adâncirea specializãrii pe anumite categorii de produse pe baza
utilizãrii intensive a factorilor specifici favorizaþi, capabili sã asigure
creºterea competitivitãþii produselor selectate pe piaþa internaþionalã.
Pentru aceste grupe de produse ca de exemplu, produsele pure ºi
ultrapure pentru industria electronicã, produse biotehnologice etc., se alocã
importante fonduri de cercetare ºi sunt intens promovate pe piaþã. Astfel, în
vederea dezvoltãrii biotehnologiilor, guvernul francez intenþioneazã sã
aloce, pânã în anul 1990, suma de 1 mld. FF, mai ales în domeniul
produselor farmaceutice ºi medicamentelor. Se estimeazã cã ponderea
industriei franceze în cadrul producþiei de produse biotehnologice a þãrilor
capitaliste va ajunge pânã la sfârºitul deceniului la circa 10%. De
asemenea, fondurile destinate de industria chimicã vest-germanã
activitãþilor de CS-DT în anul 1984 (circa 7 mld. DM), depãºesc cu puþin pe
cele destinate investiþiilor în acelaºi an.
− Revitalizarea unor industrii tradiþionale aflate în declin ºi menþinerea
producþiei acestora la un nivel corespunzãtor satisfacerii cerinþelor
interne (parþial sau total) în scopul asigurãrii securitãþii aprovizionãrii
ºi conservãrii know-how-ului tehnologic. Edificator în acest sens este
faptul cã, în vederea revitalizãrii sectorului de produse chimice
anorganice ºi în primul rând a industriei produselor clorosodice,
cheltuielile de CS-DT alocate de întreprinderile americane din cadrul
subramurii au crescut în 1987 cu 10% ºi în 1988 cu 5% faþã de anul
precedent.
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Pe plan mondial, dupã incertitudinile privind restructurarea industriei
chimice, manifestate în majoritatea þãrilor dezvoltate în deceniul al VIII-lea,
se anticipeazã, pentru perioada anilor 1990-2000, un proces de
restructurare rapidã, de mari proporþii, în vederea adaptãrii la noile condiþii
concrete create în lume dupã cele douã ºocuri petroliere (resimþite foarte
puternic la nivelul acestor ramuri industriale pentru care þiþeiul este atât
sursã de energie cât ºi materie primã) ºi creºterii competitivitãþii produselor
chimice atât pe pieþele interne cât ºi pe cele externe. Potrivit aprecierilor
conþinute în publicaþiile de specialitate, acest proces va conduce la
majorarea ponderii þãrilor în curs de dezvoltare în ansamblul producþiei
chimice mondiale, de la 10% în anul 1974, la 14% în 1987 ºi la 19% în
2000. În acelaºi interval, se estimeazã menþinerea la un nivel aproximativ
constant de 25% a ponderii þãrilor din America de Nord. Pentru þãrile aflate
pânã nu demult în categoria celor denumite “socialiste” se estimeazã
diminuarea ponderii menþionate la 16% în anul 2000.
Pentru perioada 1991-1995, studiile de specialitate anticipeazã un
ritm mediu anual de creºtere de 3,5% pentru industria chimicã mondialã ºi
de 2,5% pentru cea din þãrile vest-europene. În etapa de dupã 1995, se
aºteaptã ca procesul de relocalizare a industriei chimice mondiale sã se
desfãºoare mai nuanþat ºi nu ca o simplã polarizare nord-sud a filierelor cu
grad înalt ºi, respectiv, mai scãzut de prelucrare.
De fapt, potrivit opiniilor publicaþiilor de specialitate1 întreaga industrie
mondialã se aflã în faza unor transformãri drastice. Aceste transformãri,
unele de naturã tehnologicã, iar altele în domeniul organizatoric, au fost
considerate pentru þãrile dezvoltate ca inerente epocii postindustriale, iar
pentru þãrile în curs de dezvoltare ca modalitate de utilizare a principiilor
avantajului comparativ în scopul asigurãrii unor ritmuri cât de cât
satisfãcãtoare pentru creºterea economicã ºi stopãrii procesului de
pauperizare2.
În domeniul tehnologiilor chimice ca urmare a influenþei tot mai
accentuate a progresului ºtiinþifico-tehnic se înregistreazã un proces
accelerat de modernizare direcþionat, în principal, cãtre:
a. modernizarea tehnologiilor “clasice”, în special, a celor energointensive destinate obþinerii produselor de mare tonaj (amoniac,
îngrãºãminte chimice, sodã calcinatã, sodã causticã, combustibili,
1
2

Industry and Development, op. cit., p. 69-70.
Hollis Chenery, Structural change and development policy, A World Bank Research
Publication, Oxford University Press, 1989.
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materiale plastice, cauciuc etc.), în scopul reducerii cu 10-40% a
consumurilor energetice realizate ºi apropierii, în acest fel, de
nivelul instalaþiilor celor mai performante existente în lume.
Intensificarea acestui proces în ultimii ani a condus la diminuarea
duratei de viaþã a unei tehnologii chimice de la 10-12 ani (în perioada 19601970), la circa 6-8 ani în prezent.
a. modernizarea structurii tehnologice a ramurii, activitate care, la
nivelul anilor 2000-2010 se apreciazã cã va cãpãta o pondere
însemnatã prin introducerea tehnologiilor neconvenþionale, în
principal noi, (ca de exemplu, biotehnologiile, tehnologiile bazate
pe laseri, microunde etc.) în scopul obþinerii fie a unor produse
cunoscute în condiþii de eficienþã economicã net superioarã
comparativ cu filiera clasicã, fie a unor produse noi solicitate de
diversele domenii utilizatoare.
Prin aceste mãsuri, se are în vedere creºterea ponderii tehnologiilor
avansate, caracterizate prin consumuri materiale ºi energetice reduse în
ansamblul tehnologiilor utilizate în ramurã.

CAPITOLUL IV. PRIORITÃÞI ÎN PROCESUL
DE RESTRUCTURARE A INDUSTRIEI CHIMICE
ªI PETROCHIMICE DIN ROMÂNIA
Pornind de la premisa cã procesul de reorientare ºi restructurare a
industriei chimice româneºti constituie numai o verigã în complicatul lanþ al
transformãrilor, în primul rând, de naturã calitativã care, probabil, nu vor
întârzia sã aparã la nivelul complexului economic naþional, apreciem cã nu
ar fi lipsitã de interes abordarea câtorva aspecte cu caracter mai general în
contextul cãrora elementele determinante pentru procesul considerat,
rezultate ºi din interrelaþiile ramurii chimice cu alte domenii economice, ar
apãrea cu mai multã claritate.
Este cunoscut faptul cã fenomenul creºterii economice1 apare
indisolubil legat în special, în epoca modernã, de un complex de modificãri
structurale care au loc nu numai la nivelul relaþiilor intersectoriale2, ci ºi în
sânul diferitelor sectoare economice.
Manifestându-se de o manierã specificã, de la o þarã la alta3
schimbãrile structurale au, în general, ca numitor comun intensitatea
pronunþatã a desfãºurãrii procesului la nivelul ansamblului industriei ºi al
unora dintre ramurile sale componente, cu influenþe notabile asupra altor
domenii de activitate economicã4. ªtiut fiind, cã structura, prin definiþie,
exprimã într-un concept unic modalitatea de organizare a unui ansamblu (fie
acesta un organism vegetal sau animal, corpul uman, o întreprindere sau,
de ce nu, economia naþionalã sau mondialã), ºi concomitent, relaþiile
existente între diferitele elemente constituente ale acestuia5 este evident
faptul cã schimbãrile structurale sunt, într-un anume sens, în raport cu alte
modificãri de naturã economicã, relativ lente ºi dificile, ele afectând profund
1

Clark, C., The Conditions of Economic Progress, Macmillan, London, 1940.
Fisher, A.G.B., “Production, primary, secondary and tertiary”, Economic Journal,
Macmillan London, 1939, vol. 15, p. 24-38.
3
Hoffman, W.G., The Growth of industrial Economies, Manchester University Press,
Manchester, 1958.
4
L’industrie dans le monde depuis 1960: progrès et perspectives, Nations Unies, New
York, 1988.
5
Albertini, J.M., Les rouages de l’économie nationale, Les Editions ouvrières, Paris,
1988, p. 298-304.
2
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starea de referinþã a sistemului. În consecinþã, modificãrile structurale sunt,
prin însãºi natural lor, fundamentale pentru ansamblul considerat. De altfel,
dacã macrostructura, raportul dintre sectoarele economiei naþionale, oferã o
imagine cantitativã asupra participãrii acestora la realizarea creºterii
economice, mezostructura (raportul dintre diferitele ramuri ºi subramuri ale
aceluiaºi sector) este cea care dispune de capacitatea de a dinamiza
creºterea economicã. Tocmai de aceea apreciem cã ansamblul modificãrilor
structurale ce determinã ameliorarea performanþelor economice ar urma sã
constituie, în condiþiile þãrii noastre, una dintre componentele-cheie ale
strategiei de creºtere economicã.
Definiþii ale conceptului de structurã economicã1 mai mult sau mai
puþin detaliate cât ºi componentele esenþiale ale acesteia fac obiectul a
numeroase lucrãri apãrute atât în literatura de specialitate autohtonã2 cât ºi
în cea strãinã3, motiv pentru care, apreciem cã nu este cazul sã insistãm
asupra acestor aspecte. De asemenea, nu ne vom opri asupra sistemului
complex de indicatori statici îndeobºte cunoscut, care permite
caracterizarea structurii economice pe diferite paliere, existând posibilitatea
cantonãrii analizei fie la nivelul întreprinderii, fie la cel al subramurilor ºi
ramurilor industriale sau, spre exemplu, la nivelul economiei naþionale ºi la
cel al economiei mondiale4. Mult mai interesante ni se par, din punctul de
vedere al cerinþelor trecerii þãrii noastre la economia de piaþã, aspectele
referitoare la necesitatea aprofundãrii elementelor ce determinã
1

“Structura economiei naþionale este matricea sistemului economic a unei þãri sau a
lumii manifestatã în diferenþierea calitativã ºi proporþionalitatea cantitativã a proceselor
sociale de producþie, exprimatã într-o anume organizare a muncii sociale; într-o anume
etapã istoricã datã” (conform Vela, Andrei, Dinamica structurii economice în þãrile în
curs de dezvoltare, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1981, p. 13-16).
Considerãm cã definiþia reprodusã mai sus are, probabil, în vedere, structura
economicã în general ºi cea a economiei naþionale, în particular, cãci chiar dacã
sistemul economic al tuturor þãrilor ar fi similar (deci, prin generalizare ar putea deveni
“al lumii”) matricea sistemului economic al fiecãrei þãri va prezenta în mod cert,
întotdeauna, particularitãþile specifice fiecãrei economii naþionale.
2
Vela, Andrei, op. cit.
3
Marx, K., Bazele criticii economiei politice, vol. I, Editura Politicã, Bucureºti, 1072, p.
17-18; Piaget, Jean, Structuralismul, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1973, p. 7; Chenery,
Hollis, Structural change and development policy, A World Bank Research Publication,
Oxford University Press, 1989.
4
Vela, Andrei, op. cit., p. 14-16; L’industrie dans une monde en mutation, Nation Unies,
Ne w York, 1983, p. 67-107.
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caracteristicile ºi ritmul schimbãrilor structurale1. Evident, dintre principalele
elemente ale structurii economiei ne propunem sã încercãm o succintã
privire atât retrospectivã cât ºi anticipativã asupra unor aspecte referitoare
la mobilitatea structuralã a ramurilor industriale, utilizând pentru
exemplificare anumite fenomene ºi tendinþe înregistrate, în special, în
industria chimicã ºi de prelucrare a petrolului. Apreciem ca util acest demers
având în vedere cã cerinþele de reorientare ºi restructurare a industriei
noastre naþionale în perspectiva trecerii la economia de piaþã sunt în directã
interdependenþã (ºi, ca urmare, apare necesitatea obiectivã a corelãrii
deciziilor luate în acest sens) cu posibilitãþile concrete de care dispune în
prezent economia româneascã. În procesul de restructurare a industriei
chimice nu pot fi trecute cu vederea numeroasele conexiuni directe ºi
inverse dintre aceasta ºi alte sectoare economice, fiind absolut necesarã
pentru creºterea vitezei de înnoire a structurilor, gãsirea celor mai bune cãi
ºi mijloace de a facilita ºi intensifica deci, de a optimiza aceste legãturi. Un
exemplu foarte cunoscut în acest sens este relaþia de interdependenþã
dintre industria de rafinare ºi cea petrochimicã care este atât de strânsã
încât orice modificare în structura producþiei celei dintâi are efecte imediate
asupra performanþelor celei de-a doua.
În virtutea acestor deziderate probabil cã ar fi de dorit sã se porneascã de la premisa realistã potrivit cãreia România nu se aflã în niciuna din
situaþiile privilegiate ce ar putea contribui la o reorientare ºi restructurare rapidã, cu forþe proprii, în toate domeniile. Ne referim la faptul cã, în prezent,
România nu poate fi încadratã nici în categoria þãrilor ce beneficiazã de
resurse naturale bogate ºi ieftine (ceea ce i-ar permite ca, în scurt timp, sã
poatã deveni posesoarea unor importante resurse financiare, tehnologice
etc.) ºi nici în cea a þãrilor deþinând un avans tehnologic substanþial, în special în domeniile de vârf ca, de exemplu, Japonia, ceea ce i-ar facilita o retehnologizare rapidã bazatã în mare parte pe eforturi ºtiinþifico-tehnice proprii. Elocvente pentru prima afirmaþie, sunt declinul permanent ºi sensibil al
cantitãþilor de petrol ºi gaze naturale extrase din zãcãmintele indigene (concomitent cu creºterea costurilor de exploatare pe mãsura înrãutãþirii condiþiilor de zãcãmânt), calitatea medie sau submedie a celei mai mari pãrþi a
combustibililor solizi utilizaþi în termocentrale (ºi pentru care cheltuielile de
1

Kuznets, S., “Quantitative aspects of the economic growth of nations”, Economic
Development and Cultural Change, vol. 5, 1957, supplement; Iancu, Aurel ºi colectiv,
Structura economiei ºi sistemul industrial – Modernizare ºi adaptare, Editura Politicã,
Bucureºti, 1986.
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exploatare sunt în cel mai bun caz aproape egale cu preþul de livrare), ca ºi
situaþia zãcãmintelor de bauxitã, sulf, minereuri neferoase etc. majoritatea
sãrace în substanþe utile. În ceea ce priveºte cea de-a doua afirmaþie, este
cunoscut faptul cã tehnologiile originale (spre deosebire de cele asimilate)
au în cele mai multe ramuri, o pondere nesemnificativã în structura tehnologicã, acesta fiind rezultatul unei politici de stimulare a creativitãþii ºi, implicit,
a activitãþii de invenþii ºi inovaþii dezastruoase. În plus, este de remarcat
lipsa oricãrei preocupãri efective de a valorifica cele mai multe dintre
invenþiile ºi inovaþiile brevetate de-a lungul anilor. Acesta este, probabil,
unul dintre numeroasele efecte ale neacceptãrii coeficientului de risc
specific oricãrei activitãþi cu grad foarte ridicat de noutate ºi complexitate.
Pentru a obþine o imagine mai concludentã asupra situaþiei unora
dintre principalele elemente componente ale structurii industriale din þara
noastrã sunt prezentate în continuare câteva cifre, credem, edificatoare (în
completarea celor referitoare la industria chimicã ºi petrochimicã prezentate
în capitolul II).
La sfârºitul anului 1989, industria româneascã era dotatã cu fonduri
fixe în valoare de inventar de aproape 1600 mld lei, cu un grad de uzurã de
38,8%. În industria chimicã, a cãrei menire de purtãtoare de progres tehnic
este unanim recunoscutã, fondurile fixe prezintã grade de uzurã superioare
mediei pe total industrie: industria produselor petrochimice de bazã 54,5%,
cea a produselor chimice organice 54,9%, industria coloranþilor 52,1%,
industria medicamentelor ºi produselor farmaceutice 54,5%.
Faþã de aceastã situaþie nu tocmai încurajatoare se pune întrebarea:
are economia naþionalã actualmente sau în viitorul apropiat disponibilitãþi
financiare (inclusiv valutare), materiale, umane etc. pentru a reînnoi, în timp
util, fondurile fixe în toate aceste ramuri? ªi, mai ales, presupunând cã ar
putea-o face (ceea ce este puþin probabil în condiþiile reducerii treptate a
veniturilor bugetului de stat pânã la o limitã maximum acceptabilã de circa
25% din PNB), eficienþa economicã a utilizãrii lor ar justifica în toate cazurile
efortul de înnoire preconizat?
Fãrã a fi simplu, rãspunsul la aceste întrebãri ar putea fi anticipat
þinând seama de experienþa noastrã anterioarã negativã (care a demonstrat
cã disiparea eforturilor de toate categoriile dar, în primul rând investiþionale,
pe o plajã foarte largã de obiective a dus la prelungirea, pânã la limita
ineficienþei, a duratei de finalizare a obiectivelor de investiþii –
cca 7-10 ani, spre exemplu, în industria chimicã) ca ºi de cea a altor þãri
care, aflate în situaþii similare, au fost, la rândul lor, nevoite sã rezolve pe
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diverse cãi probleme din categoria celor semnalate1. Prin prisma acestor
elemente considerãm cã rãspunsul realist (chiar cu amendamentul lipsei
cifrelor certe), ar urma sã fie negativ mai ales, dacã ne propunem ca
investiþiile destinate retehnologizãrii, chiar etapizate, sã se realizeze în
urmãtorii 4-5 ani, iar durata de finalizare a fiecãreia în parte sã nu
depãºeascã 2 ani. Adãugând la cerinþele menþionate pe cea referitoare la o
duratã maximã de recuperare a efortului investiþional destinat modernizãrii
fluxurilor tehnologice de 1,5-2 ani2 (interval considerat optim ºi pe plan
mondial în acþiunile de “retrowamping” sau “retrofiting”), ajungem la
concluzia cã un element determinant în accelerarea procesului de
reorientare ºi restructurare a ramurilor industriei naþionale concomitent cu
retehnologizarea proceselor de producþie îl constituie pãtrunderea masivã,
sub diverse forme ºi în condiþii avantajoase, a capitalului strãin.
De altfel, aceastã soluþie a fost adoptatã de majoritatea þãrilor aflate
dupã al doilea rãzboi mondial în pragul procesului de redresare economicã,
cele mai elocvente exemple în acest sens fiind, dupã opinia multor
specialiºti, R.F. Germania ºi Japonia care au obþinut, într-un interval de timp
relativ scurt, în condiþiile pãtrunderii masive a capitalului strãin în industrie,
rezultate economice deosebite. Mai mult, în 1985, Japonia devine cel mai
mare creditor al lumii, investind aproape 130 bilioane $ în afara graniþelor
þãrii. Recordul sãu de 82 bilioane $ excedent în 1986 este concludent pentru
eficienþa acestor investiþii3.
Faptul cã investiþiile de capital strãin au contribuit, alãturi de alþi factori
specifici fiecãrei þãri în parte, la redresarea rapidã a economiilor naþionale
ale þãrilor ce au beneficiat de aceste afluxuri de capital ºi, aceasta, ca urmare, în primul rând, a schimbãrilor structurale intervenite la nivelul industriei în
ansamblu ºi la cel al principalelor ramuri promotoare de progres tehnic (între
care ºi industria chimicã) în particular, este relevat de inversarea ponderii
diverºilor investitori în decursul istoriei moderne a economiei mondiale4.
1

Lewis, John P., “Development Promotion: A time for Regroupig”, Bradford, Colin Jr.,
“East Asian Models: Myths and Lessons”, Development Strategies Reconsidered,
Transaction Books, New Brunswich (USA) and Oxford (UK), p. 5-31; 115-122.
2
Hornianschi, Nicoleta, “Influenþe ale proceselor de modernizare asupra evoluþiei
principalilor indicatori economici”, Revista economicã, nr. 1/1988, p. 19.
3
Industry and Development, Nations Unies, New York, 1988, p. 56.
4
În 1840, Marea Britanie producea 1/2 din producþia industrialã a lumii. Dupã 1880
participarea ei s-a redus la 28% ca urmare a industrializãrii rapide a SUA la care a
contribuit într-o mãsurã importantã capitalul britanic. Rolul de principal investitor în
strãinãtate a trecut astfel de la Marea Britanie la SUA (dupã Al Doilea Rãzboi Mondial,
pentru a reveni în prezent Japoniei).
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Pe fondul intensificãrii investiþiilor de capital în strãinãtate, ponderea
capitalului strãin în industria chimicã americanã a sporit de la 17% în anul
1983 la 23% în anul 1986 ºi se prognozeazã cã va atinge 30-35% în anul
2000. De asemenea, capitalul strãin controleazã cca 1/3 din industria
chimicã italianã.
Pentru evidenþierea prioritãþilor ce apar în procesul de reorientare ºi
restructurare a industriei chimice româneºti s-au avut în vedere o serie de
premise dintre care, mai importante, se considerã urmãtoarele:
− Industria chimicã ºi petrochimicã dispune, în prezent (august 1990)
potrivit estimãrilor ministerului de resort, de circa 1.180 instalaþii
principale dintre care: 327 funcþioneazã la capacitatea proiectatã, 260
se apropie de 90% din aceasta, 178 lucreazã cu 80% din capacitatea
de proiect, 211 utilizeazã între 50 ºi 80%, 90 de instalaþii funcþioneazã
cu mai puþin de jumãtate din potenþialul productiv, iar alte 34 nu
produc deloc. Cauzele acestei situaþii rezidã, în principal, în
neasigurarea materiilor prime, materialelor ºi energiei necesare, ca ºi
lipsa pieselor de schimb ºi a unor utilaje-cheie ce nu au putut fi
asimilate ºi produse în þarã de cãtre unitãþile industriei construcþiilor
de maºini ºi care, datoritã politicii autarhice practicate în trecut nu au
putut fi procurate nici din import (deºi exportul ramurii reprezintã circa
25% din totalul exportului românesc de produse industriale);
− Capacitãþile de producþie existente ºi în curs de realizare sau modernizare sunt capabile sã satisfacã majoritatea cerinþelor economiei
naþionale la orizontul anului 1995 ºi, în bunã parte, ºi la orizontul
anului 2000, cu excepþia fabricaþiilor încã nedezvoltate (produse ale
biotehnologiilor, catalizatori, reactivi, metale rare ºi ultrapure);
− Existenþa unor importante resurse de materii prime ºi combustibili
(biomasã, fitomasã, cãrbuni, subproduse ºi deºeuri de fabricaþie –
gudroane de cocserie, reziduuri din metalurgia neferoasã, zguri de
oþelãrie) favorizeazã dezvoltarea cu precãdere a industriilor care se
bazeazã pe aceste resurse, scãzând ponderea celor bazate pe
materii prime deficitare (þiþei, gaz metan);
− Consumurile energetice ridicate ale produselor de mare tonaj
(clorosodice, aluminiu, îngrãºãminte chimice etc.) atât în procesul de
fabricaþie, cât ºi pentru transporturile destinate aprovizionãrii ºi
desfacerii, impun limitarea la strictul necesar a producþiei acestora;
− Experienþa acumulatã ºi realizãrile din fabricaþiile de coloranþi, lacuri ºi
vopsele, articole tehnice din cauciuc ºi prelucrate din mase plastice,
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reliefeazã oportunitatea orientãrii cu precãdere a potenþialului de
dezvoltare cãtre aceste domenii ºi amplificarea cooperãrilor
internaþionale în activitãþile de CS-DT-IPT ºi de producþie;
− Rentabilitatea mai mare ºi eficienþa valutarã mai ridicatã a produselor
de mediu ºi mic tonaj (de exemplu: rentabilitatea este la site
moleculare de 58,3%, la explozivi minieri de 16,8%, la coloranþi ºi
pigmenþi organici de 35,9%, comparativ cu 9,3% la aluminiu ºi aliaje
din aluminiu, 8,1% la îngrãºãminte chimice ºi 3,2% la sodã causticã)
evidenþiazã oportunitatea dezvoltãrii cu prioritate a acestor grupe de
produse.
Pornind de la aceste premise ºi þinând seama de situaþia concretã,
ºtiinþifico-tehnicã ºi economicã a diferitelor subramuri ºi fabricaþii din
industria chimicã ºi petrochimicã, apreciem cã pot fi evidenþiate câteva
mãsuri comune, aplicabile celor mai multe dintre ele ºi care ar putea
constitui puncte de plecare în procesul de reorientare ºi restructurare a
industriei chimice, fiind prioritare în perioada de tranziþie. Astfel, spre
exemplu, apreciem cã, la nivelul agenþilor economici autohtoni, deci a
societãþilor comerciale ce urmeazã a fi create în industria chimicã ºi
petrochimicã, ar putea fi luate în considerare, ca elemente de primã
urgenþã, acþiunile prezentate în continuare:
− Efectuarea unor analize obiective, multicriteriale, bazate pe adevãrul
faptelor, a situaþiei din fiecare subramurã în parte, din fiecare
întreprindere, secþie ºi instalaþie în vederea evaluãrii corecte a
eficienþei economico-sociale ºi a exportabilitãþii rezultatelor activitãþii
lor. În industria chimicã ºi petrochimicã se pune cu acuitate problema
reevaluãrii disponibilitãþilor de export astfel încât sã se elimine
practica de a se exporta produse intermediare (ca de exemplu,
acrilonitril, diverse tipuri de materiale plastice, de fire ºi fibre chimice
etc.) ce pot fi prelucrate, la produse finale cu desfacere asiguratã pe
pieþele externe (la preþuri net superioare produselor intermediare din
care provin) ºi pentru a cãror obþinere existã în þarã capacitãþi de
producþie ce depãºesc necesarul intern. Plecând de la aceastã
cerinþã, se impune corelarea sarcinilor de export ale diferitelor
sectoare de activitate, acordându-se prioritate exportului produselor
rezultate din fazele de prelucrare avansatã a materiilor prime
(caracterizate printr-o valoare unitarã ºi eficientã ridicatã –
medicamente, cosmetice, produse prelucrate din materiale plastice
speciale, produse prelucrate din cauciuc etc.);
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− Reaprecierea rolului reclamei comerciale în interiorul ºi, mai ales, în
exteriorul þãrii ca forþã motrice a promovãrii produselor chimice ºi
petrochimice româneºti, pentru popularizarea calitãþii lor ºi stimularea
activitãþii întreprinderilor în direcþia sporirii performanþelor produselor
realizate. Este cu deosebire cazul cosmeticelor, medicamentelor
originale, detergenþilor, dar ºi a altor produse chimice, de bunã
calitate, ce ar putea fi promovate pe piaþa mondialã;
− Promovarea consecventã a liberei iniþiative a întreprinderilor în
stabilirea ºi înnoirea nomenclatorului ºi gamei produselor fabricate în
concordanþã cu posibilitãþile proprii ºi cerinþele realizãrii unei producþii
eficiente având desfacerea asiguratã atât pe piaþa internã cât ºi pe
cea externã;
− Înnoirea tehnologicã a acelor fabricaþii de produse chimice ºi
petrochimice capabile sã-ºi asigure autogestiunea valutarã, inclusiv
pe baza importului de tehnologie, utilaje ºi/sau echipamente în
condiþiile în care celelalte domenii industriale sau de CS-DT din þarã
nu le pot asigura performanþe similare cu cele ale produselor ºi
serviciilor comercializate pe plan mondial;
− Intensificarea cooperãrii internaþionale, în cercetare, producþie ºi
comercializare pentru realizarea ºi valorificarea unor produse de
înaltã complexitate pe baza unor eforturi financiare, investiþionale,
umane etc. conjugate astfel încât ordinul de mãrime al acestora sã nu
depãºeascã posibilitãþile economiei româneºti;
− Alegerea ºi oferirea la export a acelor produse competitive atât din
punct de vedere calitativ cât ºi economic, utilizând pentru aprecierea
nivelului de competitivitate preþul extern obþinut de produsele
româneºti ºi de cele similare strãine pe aceleaºi pieþe, în condiþii
comparabile de ofertare;
− Valorificarea subproduselor rezultate din procesele de fabricaþie pe
baza adoptãrii celei mai eficiente filiere de prelucrare (în interiorul
aceleiaºi ramuri industriale sau ºi în alte ramuri ºi domenii de
activitate);
− Reevaluarea competenþelor în activitatea productivã a întreprinderilor
astfel încât în punctele-cheie ale producþiei sã fie utilizaþi cei mai buni
specialiºti, iar sectoarele economice sã desfãºoare o muncã creativã
bazatã pe stimularea iniþiativei personale pentru rezolvarea diverselor
greutãþi ºi neajunsuri cu care se confruntã întreprinderea. Realizarea
acestui climat economic normal de desfãºurare a producþiei mi se
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pare absolut necesar pentru a putea evalua corect eficienþa sau
ineficienþa proceselor de producþie de la nivelul unei instalaþii, secþii,
uzine etc. Asigurarea continuitãþii proceselor de producþie la parametri
funcþionali optimi ar conduce cu siguranþã la obþinerea produselor cel
puþin de calitatea proiectatã, realizându-se deci conformanþa faþã de
documentaþiile tehnice ºi, ar permite, concomitent, sesizarea
punctelor nevralgice ale proceselor de producþie unde ar trebui sã se
intervinã pentru atingerea obiectivelor eficientizãrii activitãþii productive.
Alinierea costurilor ºi a consumurilor, a performanþelor tehnice ºi
calitative, a nivelului productivitãþii ºi eficienþei la rezultatele obþinute curent
pe plan mondial, constituie pentru industria chimicã româneascã o prioritate
de prim ordin, având în vedere cã dinamica proceselor ºi fenomenelor care
se desfãºoarã în chimia mondialã conduce la intensificarea fãrã precedent a
competiþiei internaþionale a valorilor.
Deºi considerãm cã intervenþia statului în desfãºurarea proceselor
economice nu este recomandabilã decât într-o mãsurã restrânsã, pe termen
relativ scurt ºi numai atunci când apare necesitatea de a regla anumite
fenomene ce tind sã aducã prejudicii grave echilibrului economiei naþionale,
nu putem face abstracþie de faptul cã, cel puþin în perioada de tranziþie,
noile regii autonome ºi societãþi comerciale ce urmeazã a se înfiinþa în
industria chimicã nu pot, practic, funcþiona deocamdatã independent
întrucât statul încã deþine principalele pârghii economice. Spre exemplu,
mulþi producãtori din domeniul producþiei chimice ºi petrochimice folosesc
materii prime din import. În aceastã situaþie, pânã îºi vor consolida un fond
valutar propriu (ºi aceasta este posibil numai în ipoteza în care produsele
obþinute îºi gãsesc desfacere la export), care sã se afle la dispoziþia lor,
trebuie sã conlucreze cu cei ce deþin balanþa pe þarã, fiind deci, cel puþin din
punctul de vedere al necesitãþilor de import, la dispoziþia statului.
La fel, resursele investiþionale insuficiente în raport cu cerinþele de
modernizare a fabricaþiilor vor obliga întreprinderile sã apeleze la credite a
cãror acordare, cel puþin în aceastã primã etapã, se aflã sub controlul direct
al statului.
Din motivele arãtate, la care se adaugã efectele restrictive generate
de un cadru legislativ imperfect, aflat în plin proces de restructurare, se
poate opina cã, cel puþin, în perioada de tranziþie, intervenþia statului în
activitatea agenþilor economici din industria chimicã nu va fi nesemnificativã.
De altfel, þinând seama de problemele deosebit de dificile cu care se
confruntã întreprinderile chimice ºi petrochimice, pare oportun ca statul, prin
pârghiile economico-financiare de care dispune, sã intervinã în aceastã
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primã perioadã pentru a le ajuta sã se redreseze. Pentru ca ajutorul acordat
sã fie însã cât mai eficient ºi sã-ºi gãseascã reflectarea pe termen mediu ºi
lung în rezultatele economice obþinute atât la nivelul fiecãrei întreprinderi în
parte cât ºi la cel al ansamblului economiei naþionale, apreciem cã ar putea
fi luate în considerare o serie de acþiuni prioritare menite, pe de o parte, sã
reducã la minimum necesar eforturile de redresare, asumate de cãtre stat,
prin orientarea acestora cãtre obþinerea sau retehnologizarea anumitor
categorii de produse, iar pe de altã parte, sã conducã la utilizarea
economicã ºi raþionalã a resurselor disponibile. Aceste acþiuni ar urma sã
intre nu numai în sfera de competenþã a instituþiilor guvernamentale, cât ºi
în domeniul de preocupãri al unor organisme de profil, neguvernamentale,
cu rol consultativ. Între aceste acþiuni, considerãm ca fiind deosebit de
importante urmãtoarele:
− Elaborarea unei strategii de dezvoltare selectivã a producþiei
industriale chimice ºi petrochimice (la nivelul ramurii, subramurilor ºi
grupelor de produse) în scopul obþinerii de efecte economice maxime
în condiþiile minimizãrii volumului de resurse alocate. Este evident, cã
în lipsa acestei strategii care nu trebuie sã conducã la mãsuri cu
caracter normativ, restrictiv sau obligatoriu, ci sã dea numai anumite
puncte de reper ºi elemente de orientare cu caracter opþional
agenþilor economici independenþi, ar exista posibilitatea unei anumite
risipe de resurse care, credem, nu ar fi de dorit având în vedere
starea actualã a economiei româneºti, mai ales, dacã ar putea fi cel
puþin parþial eliminatã. De altfel, problema dezvoltãrii selective se aflã
de mai mult timp în atenþia specialiºtilor din domeniul economic care
subliniazã cã “tocmai transformãrile structurale mai accelerate din
perioada de tranziþie sunt acelea care ridicã probleme deosebite în
faþa politicii structurale, determinã diversificarea formelor de
intervenþie a statului în economie, deterioreazã raportul dintre plan ºi
gestiunea întreprinderii ºi fac necesarã selectarea grupelor de
produse ºi a produselor care trebuie sã se dezvolte ºi sã stea la baza
proceselor de alocare”1.
Pentru necesitatea elaborãrii unei asemenea strategii pledeazã, atât
rezultatele cercetãrilor efectuate în ultimii ani ºi publicate în revistele de
specialitate2, cât ºi experienþa mondialã care demonstreazã cã în þãrile
1

Croitoru, Lucian, “Criteriul selectivitãþii în modernizarea structurilor economice”, în
Tribuna economicã, nr. 9/2 martie 1990, p. 24-25.
2
Hornianschi, Nicoleta, “Structuri competitive”, în Revista economicã, nr. 4/1989, p. 8.
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industrializate (vezi capitolul III) creºterea gradului de prelucrare ºi
valorificare a materiilor prime se realizeazã atât prin aplicarea unor noi
tehnologii, mai performante, cât ºi prin deplasarea accentului pe specialitãþi
ºi chimie finã – deci, produse de mic tonaj cu valoare adãugatã ridicatã.
Adoptarea unei astfel de soluþii este posibilã ºi în industria chimicã
româneascã, dacã în strategiile de firmã pe care fiecare societate
comercialã ar urma sã le elaboreze s-ar avea în vedere o diversificare
sortimentalã, îndeosebi în domeniul polimerilor, elastomerilor, fibrelor
sintetice, produselor petrochimice de bazã etc. care se poate realiza pe
aceleaºi instalaþii sau aducându-le mici modificãri. Se estimeazã cã, în
urma implementãrii mãsurilor ce derivã din adoptarea unei astfel de
strategii, este posibil, în unele domenii, un spor valoric de producþie marfã
de 20-30% ºi o creºtere cel puþin similarã a volumului valoric al exportului
concomitent cu o lansare fãrã precedent a cercetãrii uzuale.
Conºtienþi cã poate apãrea întrebarea: “ce rost mai are o asemenea
strategie în condiþiile liberalizãrii economice ce se preconizeazã?”; dorim sã
menþionãm cel puþin trei eventuale domenii de utilizare:
a) ca punct de reper cu valoare opþionalã în elaborarea strategiilor de
firmã, la nivel de societate comercialã;
b) ca bazã de fundamentare a unora dintre mãsurile economicofinanciare intervenþioniste care ar urma sã fie incluse în politica
guvernamentalã;
c) al treilea ºi cel mai important element care face necesarã ºi utilã
elaborarea ºi adoptarea unei asemenea strategii de referã, dupã
pãrerea noastrã, la selectarea domeniilor care necesitã sã fie
prioritar retehnologizate. În acest fel, resursele investiþionale
limitate ºi insuficiente în raport cu cerinþele de modernizare a
fabricaþiilor ar putea fi alocate exact în domeniile în care efectele
economice obtenabile pe termen mediu ºi lung ar putea fi maxime.
În ceea ce priveºte organismele ce ar putea contribui la elaborarea
strategiei, credem cã aceasta ar putea fi în primul rând rolul colaborãrii
dintre Institutul Naþional de Cercetãri Economice ºi departamentul de resort,
sprijinite de o serie întreagã de alte instituþii de profil guvernamentale ºi
neguvernamentale.
− Deblocarea importurilor ºi acordarea de facilitãþi în obþinerea
creditelor în valutã necesare procurãrii materiilor prime, materialelor
ºi, în special, a acelor produse ce fac în orice þarã obiectul importurilor
de completare (care pentru chimia româneascã înseamnã aditivi,
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stabilizatori, produse farmaceutice, cauciuc natural etc.) necesare
realizãrii unor produse prin al cãror export se recupereazã integral
cheltuielile valutare efectuate sau/ºi care contribuie la eliminarea unor
eforturi valutare cu mult mai importante pe care alte ramuri ale
economiei naþionale ar fi obligate sã le facã pentru importul unor
produse finite pentru care exisã condiþii de obþinere în þarã. Opþiunile
în acest domeniu, pentru moment, sunt controlate de stat – care
emite autorizaþii de import – fapt justificat deocamdatã de precaritatea
resurselor valutare, dar ºi de tendinþa semnalatã în ultimele luni la
producãtorii din industria chimicã de a apela cu mult prea multã
uºurinþã la importuri ce puteau fi evitate. Pe viitor însã apreciem cã
oportunitatea efectuãrii importurilor ºi angajãrii ºi garantãrii creditelor
– în situaþia în care întreprinderile îºi vor crea un fond valutar propriu
– ar fi recomandabil sã intre exclusiv în sfera de competenþã
decizionalã a agenþilor economici autonomi, punct de vedere susþinut
de reputaþi specialiºti în domeniul managementului1.
− Valorificarea a numeroase know-how-uri disponibile prin crearea unor
societãþi comerciale cu capital de stat (prin participarea
departamentului) ºi particular sau numai privat care sã poatã fi
competitive prin ofertã ºi prezentare (liste exhaustive cu instalaþiile
oferite ºi garantarea performanþelor acestora, prospecte bine puse la
punct ºi relevante) în raport cu firmele similare din strãinãtate. În
acest mod, ar putea fi valorificate know-how-uri aflate la un nivel de
performanþã similar celor mai bune realizãri obþinute pe plan mondial
disponibile pentru fabricaþiile de anilinã, alcool purfuritic, izopropil
benzen etc. În acelaºi timp, aceastã activitate ar putea ocupa o parte
din personalul disponibil în industria chimicã, ar deschide calea unei
cooperãri eficiente cu societãþile comerciale sau/ºi institutele de
proiectare ºi ar da de lucru industriilor colaboratoare.
− Adoptarea de cãtre guvern a unei politici coerente ºi ferme, în douã
domenii de interes vital pentru societate ºi în care întreprinderile din
profilul industriei chimice ºi petrochimice sunt profund implicate: este
vorba de protecþia mediului ambiant ºi recuperarea energiilor
reziduale. De la o primã vedere aceste probleme ar putea intra
integral în sfera de competenþã a întreprinderilor, la o analizã mai
1

Russu, Corneliu, “Puncte de vedere privind descentralizarea economiei ºi autonomia
unitãþilor” ºi “Mutaþii manageriale sub impactul trecerii la economia de piaþã”, în Tribuna
economicã, nr. 27/6 iulie 1990, p. 16.
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atentã atât a stãrii de fapt cât ºi a perspectivelor se observã cã acest
lucru nu ar fi tocmai recomandabil.
Astfel, în privinþa protecþiei mediului se disting urmãtoarele alternative:
a) recurgerea la mãsuri fiscale ºi penalizãri foarte drastice cu scopul
reducerii poluãrii industriale, ceea ce în situaþia actualã ar conduce
fie la închiderea majoritãþii întreprinderilor chimice de bazã, fie la
aducerea lor în stare de faliment, ca urmare a cheltuielilor ºi
investiþiilor masive pe care mãsurile destinate alinierii concentraþiilor poluanþilor la valorile prevãzute în normele internaþionale le-ar
genera;
b) acordarea pe o perioadã strict determinatã a unor subvenþii de la
buget pentru rezolvarea cazurilor limitã urmând ca întreprinderile
beneficiare sã le returneze cel puþin parþial, dupã redresarea
situaþiei lor economico-financiarã, fãrã însã a li se percepe
dobânda uzualã în cazul creditelor pentru dezvoltare. Concomitent
apare oportunã implementarea treptatã a unor penalizãri eficiente
pentru descurajarea cazurilor de încãlcare a normelor de protecþie
a mediului în vigoare ºi practicarea unor preþuri stimulative pentru
factorii de mediu utilizaþi (apã ºi suprafeþe de teren).
În acelaºi timp, ar fi recomandabilã crearea unui organism
guvernamental, cum de altfel existã în aproape toate þãrile industrializate, cu
rolul de a autoriza numai acele investiþii care au prevãzute componentele
necesare asigurãrii protecþiei mediului ambiant la parametrii specificaþi în
legislaþia în vigoare.
Este evident cã, atât din motive economice, cât ºi sociale, ultima
variantã ar fi acceptabilã în ipoteza în care bugetul þãrii poate suporta acest
efort, având în vedere cã întreprinderile chimice aflate în situaþii foarte
dificile, unele aproape fãrã ieºire pentru care unica soluþie este
dezafectarea instalaþiilor poluante ºi remutarea la fabricarea unor întregi
categorii de produse, ca de exemplu, fibrele ºi firele celulozice (este
cunoscut cazul Combinatului de la Dej sau al celui de la Suceava).
− Restructurarea pe cu totul alte principii a cercetãrii ºtiinþifice atât a
celei fundamentale, cât ºi a celei aplicative, este o altã prioritate ce nu
poate fi neglijatã dacã se doreºte restructurarea de fond a producþiei
industriei chimice. Evident, o asemenea mãsurã dupã sfera ei de
aplicare intrã atât în competenþa organismelor guvernamentale cât ºi
a celor neguvernamentale, pentru viitor fiind previzibilã crearea unor
institute de cercetare private ºi amplificarea interesului întreprinderilor
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faþã de cercetarea uzualã. Spre deosebire de situaþia actualã pentru
cercetarea chimicã ar fi mult mai eficientã, þinând seama ºi de
experienþa internaþionalã, specializarea pe verticalã, în special a
cercetãrii tehnologice prin crearea unor institute de inginerie cu
maximum 400-600 specialiºti de profil dintr-un anumit domeniu al
cercetãrii chimice.
Þinând seama de toate elementele prezentate pe parcursul lucrãrii,
putem concluziona cã principalele criterii ce ar putea fi luate în considerare
de fiecare agent economic independent în conturarea propriei strategii de
dezvoltare ºi care, în acest fel ar urma sã se integreze armonios în strategia
de ansamblu a evoluþiei industriei chimice în urmãtoarele decenii, sunt
urmãtoarele:
- eficienþa economicã cu care sunt valorificate resursele utilizate,
selectându-se în primul rând acele produse la care valoarea
producþiei obþinutã, la 1000 lei cheltuieli materiale ºi totale este
maximã în raport cu alte produse ce ar putea fi fabricate în unitate,
ceea ce ar conduce la obþinerea unei rentabilitãþi ridicate;
- existenþa unor pieþe potenþiale de desfacere pentru produsele ce
urmeazã a fi realizate, pieþe a cãror lãrgire se întrevede în viitor;
- nivelul de competitivitate a produselor selectate în raport cu cel al
partenerilor tradiþionali cu care întreprinderea urmeazã a se
confrunta pe pieþele sau segmentele de piaþã avute în vedere;
- capacitãþile de producþie existente ºi cheltuielile necesitate de
modernizarea sau reprofilarea acestora ca ºi posibilitãþile de
compensare a volumului valoric al producþiei în eventualitatea în
care din raþiuni economice se impune diminuarea sau chiar
închiderea unora dintre ele;
- posibilitatea accesului pe termen lung la sursele de materii prime
necesare realizãrii produsului ºi amploarea acestora. Un rol
esenþial în acest sens revine amplasãrii geoeconomice ºi
geopolitice a resurselor disponibile ca ºi posibilitatea schimbãrii
furnizorilor;
- tradiþiile existente în þarã în direcþia cercetãrii ºi obþinerii produselor
selectate, ca ºi posibilitãþile de eliminare în timp economic util a
eventualelor decalaje tehnologice sau/ºi calitative în raport cu
prezentele ºi mai ales, prezumtivele produse concurente;
- valorificarea celor mai noi cercetãri originale, în mãsura în care
acestea sunt competitive sau chiar superioare celor mai
performante realizãri cunoscute pe plan mondial.

180
Toate aceste preocupãri, menite sã ridice substanþial nivelul calitativ
al activitãþii economico-productive din industria chimicã, ar putea contribui,
într-o mãsurã importantã, la modernizarea structurii ramurii, asigurându-se
baza tehnico-materialã ºi organizatoricã necesarã realizãrii în viitor a unei
dezvoltãri selective, concretizatã în principal, în reducerea semnificativã a
ponderii grupelor de produse energointensive sau bazate pe materii prime
din import (de la aproximativ 60% în prezent, la circa 40% în anul 2000) ºi
în promovarea subramurilor ºi grupelor de produse care rãspund cel mai
bine criteriilor consumului minim de resurse ºi eficienþei economice maxime
ºi care sunt sau pot deveni competitive la export.
Acest deziderat este cu atât mai actual cu cât deschiderea economiei
româneºti cãtre lume, în dorinþa unei integrãri cât mai eficiente în diviziunea
internaþionalã a muncii, permite competiþia nu numai între agenþi economici
individuali, ci ºi între industriile naþionale privite din punctul de vedere al
performanþelor obþinute în condiþiile unor structuri funcþionale ºi de producþie
specifice fiecãrei þãri în parte.
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Anexa 1
Evoluþia structurii producþiei marfã pe principalele subramuri
ale industriei chimice ºi petrochimice în perioada 1985-1989
-%1985 1986 1987 1988 1989

Nr.
Ramuri,
crt.
subramuri
1. Ind. de prelucrare a þiþeiului
46,2 46,6 50,3 50,5 42
2. Ind. produselor chimice anorganice de bazã
9,9 10,2 9,6 9,9 11,6
3. Ind. îngrãºãmintelor chimice ºi antidãunãtori
8,3 8,5 7,8 7,7 7,8
4. Ind. produselor chimice organice de bazã
0,4 0,4 0,3 0,3 0,8
5. Ind. firelor ºi fibrelor chimice
7,6 7,3 6,9 6,9 6,8
6. Ind. cauciucului sintetic ºi a produselor
macromoleculare de bazã
1,4 1,4 1,4 1,3 3,4
7. Ind. prelucrãrii cauciucului ºi a materialelor
plastice
14,8 14,0 13,1 12,4 14,8
8. Ind. coloranþilor, pigmenþilor, lacuri ºi vopsele
3,9 3,8 3,4 3,4 3,9
9. Ind. medicamentelor ºi produselor farmaceutice 3,5 3,7 3,5 3,6 3,7
10. Ind. sãpunurilor, detergenþi, cosmetice
3,1 3,1 3,0 3,0 3,2
11. Ind. altor produse chimice
0,9 1,0 0,7 1,0 2,0
Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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Anexa 2
Ponderea consumului energetic al diferitelor subramuri ºi grupe
de produse din industria chimicã în consumul energetic
al ramurii ºi gradul de valorificare al energiei consumate

Produse ºi grupe de produse
(subramuri)

1. Produse anorganice de bazã (inclusiv
clorosodice)
2. Produse organice de bazã (inclusiv
rafinarea ºi petrochimia)
3. Metale neferoase (inclusiv metale
preþioase ºi rare)
4. Produse macromoleculare (cauciuc,
materiale plastice, fire ºi fibre sintetice)
5. Produse prelucrate din cauciuc ºi din
materiale plastice
6. Celulozã ºi hârtie
7. Produse de sintezã medie ºi finã
(detergenþi, lacuri, coloranþi, pigmenþi,
medicamente etc.)
MEDIA PE RAMURÃ

Ponderea
Consumul de
consumului
energie al
de energie al subramurii pe
subramurii
unitatea de
în consumul producþie marfã
de energie al
a acesteia ramurii - % Kwh/1 mil. lei PM
1985 1988
1985
1988

Gradul de
valorificare
a energiei
electrice a
subramurii
- lei PM/1
mil. Kwh
1985 1988

36,3

35,2

21,52

14,93

19,1

18,4

40,43

30,37 24,73 32,92

23,1

18,3

172,18

4,3

3,8

78,46

62,36 12,74 16,03

3,3
4,4

3,2
4,2

31,91
117,84

23,73 31,33 42,13
95,16
8,48 10,50

2,5
-

2,8
-

23,70
84,28

20,67 42,18 48,37
67,02 11,86 14,91

129,90

4,64 6,69

5,80 8,27

Sursa: Prelucrãri dupã datele privind situaþia principalilor indicatori economici ai
producþiei centralelor industriale din MIChP, iunie 1990.
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Anexa 3
Nivelurile principalilor indicatori de caracterizare
a activitãþii economico-productive ºi de CS-DT
în principalele subramuri ale industriei chimice

Produse sau grupe
de produse

1. Produse anorganice de bazã
(inclusiv clorosodice)
2. Produse organice de bazã (inclusiv rafinarea ºi petrochimia)
3. Metale neferoase
4. Produse macromoleculare
(cauciuc, materiale plastice,
fire ºi fibre sintetice)
5. Produse prelucrate din cauciuc ºi din materiale plastice
6. Celulozã ºi hârtie
7. Produse de sintezã medie ºi
finã (detergenþi, lacuri, coloranþi, pigmenþi, medicamente)
MEDIA PE RAMURÃ

Producti- Beneficii Renta- Eficienþa fondu(mil. lei) bilitate rilor fixe: provitatea
ducþia marfã in(%)
muncii
dustrialã la 1.000
calculatã
lei fonduri fixe
pe baza
din activitatea de
producþiei
bazã la valoarea
normatã (lei)
1989
1989
1989
1989

Ponderea
C+D în
volumul
producþiei
industriale
a ramurii
(%)
1989

516,6

705,45

6,9

899,2

0,5

1.843,9
1.507,9

3.181,3
1.911,4

8,7
8,0

2.579,2
3.226

1,2
0,4

345,4

1.099,4

12,1

835

1,8

419,5
375,8

2.196,3
758,9

22,7
11,8

1.361,1
1.124

1,6
0,6

659,2
752,6

2.452,5
10.700

31,8
12,1

2.754,0
1.614,2

2
1,5

Sursa: Prelucrãri dupã principalii indicatori sintetici, în anul 1989, MIChP – iunie 1990.

184

Anexa 4
Evoluþia producþiei marfã pe principalele subramuri ale industriei
chimice ºi petrochimice în perioada 1985-1989
- mil. lei Nr.
Ramuri,
crt.
subramuri
1. Ind. de prelucrare a
þiþeiului
2. Ind. produselor chimice
anorganice de bazã
3. Ind. îngrãºãmintelor
chimice ºi antidãunãtori
4. Ind. produselor chimice
organice de bazã
5. Ind. firelor ºi fibrelor
chimice
6. Ind. cauciucului sintetic ºi
a produselor macromoleculare de bazã
7. Ind. prelucrãrii cauciucului
ºi a materialelor plastice
8. Ind. coloranþilor, pigmenþi,
lacuri ºi vopsele
9. Ind. medicamentelor ºi
produselor farmaceutice
10. Ind. sãpunurilor,
detergenþi, cosmetice
11. Ind. altor produse chimice

1985

1986

1987

1988

1989

883.123,7 95.681,2 103.351,8 108.187,6 83.305,6

Dinamica
(%) 89/85
94,33

19.052,6 20.909,6 19.754,2 21.280,2 23.033,4 120,89
15.863,3 17.425,5 16.016,5 16.589,8 15.502,2
744,5

820,2

549,4

700,0 1.550,3 208,21

14.474,3 15.083,8 14.185,8 14.768,1 13.540,7

2.623,3 2.862,5

2.774,0

97,72

93,55

2.820,9 6.839,0 260,69

28.382,1 28.708,6 26.822,3 26.604,7 29.341,1 103,38
7.368,7 7.818,8

6.976,9

7.283,7 7.822,4 106,15

6.807,0 7.604,8

7.180,6

7.671,1 7.385,5 108,50

5.921,7 6.412,1
1.694,5 2.009,2

6.195,0
1.594,7

6.372,5 6.446,8 108,87
1.856,2 3.629,9 214,22

Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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Anexa 5
Evoluþia valorii medii a fondurilor fixe din activitatea totalã,
pe principalele subramuri din industria chimicã ºi petrochimicã,
în perioada 1985-1988
- mil. lei Nr.
Ramuri
crt.
subramuri
1. Ind. de prelucrare a þiþeiului
2. Ind. produselor chimice
anorganice de bazã
3. Ind. îngrãºãmintelor chimice ºi
antidãunãtori
4. Ind. produselor chimice
organice de bazã
5. Ind. firelor ºi fibrelor chimice
6. Ind. cauciucului sintetic ºi a
produselor macromoleculare
de bazã
7. Ind. prelucrãrii cauciucului ºi a
materialelor plastice
8. Ind. coloranþilor, pigmenþilor,
lacuri ºi vopsele
9. Ind. medicamentelor ºi
produselor farmaceutice
10. Ind. sãpunurilor, detergenþi,
cosmetice
11. Ind. altor produse chimice

1985

1986

1987

1988

Dinamica
(%) 88/85
55.236,8 58.363,5 61.752,9 66.762,46
120,87
30.243,1 31.623,3 32.827,2 34.522,05

114,15

35.788,1 38.277,4 38.923,7 39.342,50

109,93

1.133,3 1.165,7 1.171,1 1.322,33
29.272,1 30.085,6 31.993,1 33.284,94

116,68
113,71

3.489,0

3.688,5

3.931,7 4.191,99

120,15

26.510,4 27.094,4 28.776,3 29.110,88

109,81

4.353,4

4.435,6

4.494,1 4.909,18

112,77

6.097,2

6.285,6

6.735,8 7.401,82

121,40

3.375,1
2.750,9

3.550,1 37.59,05 3.829,39
2.795,8 3.035,3 3.238,21

113,46
117,71

Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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Anexa 6
Consumul mediu de energie electricã pe tona
de sodã causticã (100% NaOH) electroliticã în România
ºi în unele þãri membre ale CAER
- Kw h/t 1987
3.415x
3.500
3.157
3.460
3.282

România
Cehoslovacia
R.D. Germanã
Ungaria
URSS
x

anul 1989.

Sursa: Pentru România, date de la MICh, 1988; pentru celelalte þãri – “Narodnoe
hozeaistvo stran cilenov sovieta economicescoi vzaimopomosci v 1988 godu”,
Statisticeskii sbornic, Moskva, 1988, p. 187.

Anexa 7
Consumurile specifice de materii prime ºi de energie
pentru fabricarea sodei calcinate, în România ºi în Anglia
U/M
Calcar
Cocs
Sare
Combustibil (gaz de sondã)
Energie electricã

t/t
t/t
t/t
tcc/t
Kwh/t

România
1986
1990
1,480
1,298
0,125
0,096
1,600
1,455
0,324
0,319
98,900 97,000

Anglia (firma ICI)
1,460
0,121
1,524
0,124
45,000

Sursa: Pentru România date de la MIChP; pentru Anglia, oferte ale firmei producãtoare.
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Anexa 8
Consumul cumulat de energie la fabricarea amoniacului
în România ºi în alte þãri membre ale CAER

România (conform normativului)
- procedeul Kellog
- procedeul Sybetra
- procedeul Uhde
- procedeul Salzgitter
- procedeul GIAP
Bulgaria
Cehoslovacia
R.D. Germanã
Polonia
Ungaria

1967

- tcc/t amoniac Anul
1987
1990

1,602
1,730
1,652
1,983
2,632
1,241
1,452
1,303
1,314
1,237

1,544
1,653
1,652
1,943
2,403
-

1,414
1,392
1,629
1,631
1,910
-

Sursa: Pentru România, date de la MIChP; pentru celelalte þãri – “Narodnoe Hozeaistvo
stran cilen”, SEV, Moskva, 1988, p. 186.
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Anexa 9
Performanþele tehnologice comparative ale instalaþiilor de obþinere
a ureei, în funcþiune, în România ºi SUA (anul 1987)
Denumirea indicatorului
I. CONSUMURI SPECIFICE
- amoniac
- bioxid de carbon
- abur
- apã de rãcire
- energie electricã
II. ALÞI INDICATORI
- Gradul de conversie al CO2 la rece
- Concentraþia soluþiei de uree la
ieºirea din secþia de sintezã
- Presiunea de regim la sintezã
- Compoziþia apelor reziduale la ieºirea
din instalaþiile de hidrolizã:
• amoniac
• uree

UM

t
t
t
m3
kw/h

România
SUA
Procedeul STAMICARBON Procedeul
convenþional
stripping
UTI
0,58
0,77
1,70
175,00
165,00

0,58
0,77
1,22
105,00
130,00

0,57
0,74
0,45
25,00
112,00

57,0

57,0

75,0

%
atm

50,30
200,00

44,90
144,00

86,00-88,00
210,00

ppm
ppm

100,00
300,00

100,00
300,00

20,00
-

%

Sursa: Date din fondul documentar al IITPIC, septembrie 1989.
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Anexa 10
Cantitãþile totale de substanþe poluante deversate în mediu,
în anul 1987 de cãtre unitãþile MIChP
Substanþe deversate

Cantitatea
t/an

I. În apele de suprafaþã
Total MIChP, din care:
- cloruri
- sodiu
- sulfaþi
- fosfor
- zinc
- produse petroliere
- cupru
- plumb
II. În atmosferã
Total MIChP, din care:
- bioxid de carbon
- bioxid de sulf
- pulberi sedimentabile
- bioxid de azot
- acid clorhidric
- hidrogen sulfurat
- oxid de carbon
III. Pe sol
Total MIChP, din care:
- ºlamuri chimice
- fosfogips
- nãmoluri (staþii epurare)
- zgurã
- cenuºã

%

2.511.388
1.510.695
296.832
60.235
2.151
1.826
1.174
421
679

100,0
60,1
11,8
2,4
0,08
0,07
0,05
0,02
0,03

991.085,3
806.498
103.161
27.640
13.198
1.091
2.030
19.792

100,0
81,4
10,4
2,8
1,3
0,1
0,2
2,0

7.021.997
1.272.576
1.035.000
299.978
247.644
711.977

100,0
18,1
14,7
4,2
3,5
10,1

Sursa: Notã privind cantitãþile totale de substanþe nocive deversate în mediu în anul
1988 de cãtre unitãþile MIChP, DTIC, iunie, 1989.
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Anexa 11
Evoluþia efectivului personalului muncitor din principalele
subramuri ale industriei chimice ºi petrochimice
în perioada 1985-1988
- mii lei Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ramuri,
subramuri
Ind. de prelucrare a þiþeiului
Ind. produselor chimice anorganice de bazã
Ind. îngrãºãmintelor chimice ºi antidãunãtori
Ind. produselor chimice organice de bazã
Ind. firelor ºi fibrelor chimice
Ind. cauciucului sintetic ºi a produselor
macromoleculare de bazã
Ind. prelucrãrii cauciucului ºi a materialelor
plastice
Ind. coloranþilor, pigmenþilor, lacuri ºi
vopsele
Ind. medicamentelor ºi produselor
farmaceutice
Ind. sãpunurilor, detergenþi, cosmetice
Ind. altor produse chimice

1985

1986

1987

45.772
36.206
28.169
2.049
42.082

46.078
35.375
27.488
2.032
43.109

46.099
35.551
27.418
2.014
42.353

1988 Dinamica
(%) 88/85
47.919 104,69
34.977 96,61
26.999 95,85
2.027 98,93
42.523 101,05

4.923 4.844 4.923 5.108 103,76
70.725 69.530 68.114 64.067

90,59

10.074 9.689 9.335 9.846

97,74

11.605 11.621 11.255 11.799 101,67
8.539 8.318 8.271 8.200 96,03
3.002 2.982 2.928 2.920 97,27

Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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Anexa 12
Evoluþia gradului de înzestrare a muncii în perioada 1985-1988,
în principalele subramuri ale industriei chimice
- mii lei/angajat Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ramuri,
1985 1986 1987 1988 Dinamica
subramuri
(%) 88/85
Ind. de prelucrare a þiþeiului
1.207 1.267 1.340 1.393
115
Ind. produselor chimice anorganice de bazã
835 894 923 978
118
Ind. îngrãºãmintelor chimice ºi antidãunãtori 1.270 1.393 1.420 1.457
115
Ind. produselor chimice organice de bazã
553 574 585 652
118
Ind. firelor ºi fibrelor chimice
696 698 755 783
113
Ind. cauciucului sintetic ºi a produselor
macromoleculare de bazã
709 761 799 821
116
Ind. prelucrãrii cauciucului ºi a materialelor
plastice
375 390 422 454
121
Ind. coloranþilor, pigmenþilor, lacuri ºi vopsele
432 458 481 499
116
Ind. medicamentelor ºi produselor farmaceutice 525 541 598 627
119
Ind. sãpunurilor, detergenþi, cosmetice
395 427 454 467
118
Ind. altor produse chimice
916 938 1.037 1.109
121

Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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Anexa 13
Evoluþia beneficiilor (+) sau pierderilor (-) nete din activitatea totalã,
pe principalele subramuri din industria chimicã ºi petrochimicã,
în perioada 1985-1988
- mii lei Nr.
Ramuri,
crt.
subramuri
1. Ind. de prelucrare a þiþeiului
2. Ind. produselor chimice anorganice
de bazã
3. Ind. îngrãºãmintelor chimice ºi
antidãunãtori
4. Ind. produselor chimice organice de
bazã
5. Inf. firelor ºi fibrelor chimice
6. Ind. cauciucului sintetic ºi a
produselor macromoleculare de bazã
7. Ind. prelucrãrii cauciucului ºi a
materialelor plastice
8. Ind. coloranþilor, pigmenþilor, lacuri ºi
vopsele
9. Ind. medicamentelor ºi produselor
farmaceutice
10. Ind. sãpunurilor, detergenþi,
cosmetice
11. Ind. altor produse chimice

1985

1986

1987

3.222.034 4.052.015 2.179.065
945.640 1.058.439

479.041

1988

Dinamica
(%) 88/85
951.575
29,53
478.952

50,65

-112.735 -953.077 -1.725.774 -1.367.133 -1.212,69
-46.520
-597.682
186.700

-62.102 -210.345 -165.199
675.954 518.857 119.376
306.415

188.521

-355,12
80,03

232.834

124,71

1.265.595 1.588.567 1.785.464 2.016.807

159,36

478.724

765.735

696.855

488.716

102,09

392.706

741.920

580.282

528.192

134,50

403.767
6.605

475.136 606.593
70.518 -127.547

746.905
184,98
71.907 1.088,67

Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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Anexa 14
Evoluþia ratei rentabilitãþii în activitatea totalã
în perioada 1985-1988, pe principalele subramuri
ale industriei chimice ºi petrochimice
-%Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ramuri,
1985 1986 1987 1988
subramuri
Ind. de prelucrare a þiþeiului
5,6 6,7 3,4 1,5
Ind. produselor chimice anorganice de bazã
5,4 5,6 2,5 2,4
Ind. îngrãºãmintelor chimice ºi antidãunãtori
-0,7 -5,4 -9,9 -7,8
Ind. produselor chimice organice de bazã
-6,3 -7,6 -27,2 -21,3
Ind. firelor ºi fibrelor chimice
-4,1 5,1 3,9 0,9
Ind. cauciucului sintetic ºi a produselor macromoleculare
de bazã
8,6 13,1 8,2 9,7
Ind. prelucrãrii cauciucului ºi a materialelor plastice
5,5 6,7 8,0 8,9
Ind. coloranþilor, pigmenþilor, lacuri ºi vopsele
8,5 12,3 12,1 8,2
Ind. medicamentelor ºi produselor farmaceutice
8,0 14,5 10,8 8,9
Ind. sãpunurilor, detergenþi, cosmetice
5,1 10,3 13,1 15,7
Ind. altor produse chimice
0,4 3,6 -7,3 4,1

Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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Anexa 15
Evoluþia consumului specific de energie electricã
în perioada 1985-1988, pe principalele subramuri
ale industriei chimice ºi petrochimice
- MWh/1.000 lei PM Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ramuri,
1985 1986 1987 1988 Dinamica
subramuri
(%) 88/85
Ind. de prelucrare a þiþeiului
43,6 42,9 40,3 53,4 122,48
Ind. produselor chimice anorganice de bazã
183,3 179,0 178,6 155,6 84,89
Ind. îngrãºãmintelor chimice ºi antidãunãtori
220,2 215,3 226,8 236,4 107,36
Ind. produselor chimice organice de bazã
59,3 60,5 83,6 30,9 52,11
Ind. firelor ºi fibrelor chimice
98,1 105,3 110,4 119,7 122,02
Ind. cauciucului sintetic ºi a produselor
macromoleculare de bazã
61,3 59,8 60,2 24,5 39,97
Ind. prelucrãrii cauciucului ºi a materialelor
plastice
29,2 28,9 29,9 26,4 90,41
Ind. coloranþilor, pigmenþilor, lacuri ºi vopsele
16,9 16,9 17,6 15,5 91,72
Ind. medicamentelor ºi produselor farmaceutice 57,9 55,6 49,1 53,0 91,54
Ind. sãpunurilor, detergenþi, cosmetice
15,4 14,2 14,8 14,1 91,56
Ind. altor produse chimice
59,3 55,3 66,9
32 53,96

Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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Anexa 16
Evoluþia eficienþei brute a fondurilor fixe pe principalele subramuri
ale industriei chimice ºi petrochimice în perioada 1985-1988
- lei PM/1.000 lei FFx Nr.
Ramuri,
crt.
subramuri
1. Ind. de prelucrare a þiþeiului
2. Ind. produselor chimice anorganice de
bazã
3. Ind. îngrãºãmintelor chimice ºi
antidãunãtori
4. Ind. produselor chimice organice de
bazã
5. Ind. firelor ºi fibrelor chimice
6. Ind. cauciucului sintetic ºi a produselor
macromoleculare de bazã
7. Ind. prelucrãrii cauciucului ºi a
materialelor plastice
8. Ind. coloranþilor, pigmenþilor, lacuri ºi
vopsele
9. Ind. medicamentelor ºi produselor
farmaceutice
10. Ind. sãpunurilor, detergenþi, cosmetice
11. Ind. altor produse chimice
x

1985

1986

1987

629,98

661,2 601,76

1988

Dinamica
(%) 88/85
1.598,8 1.639,4 1.673,6 1.620,48 101,35
616,42

97,84

443,3

455,2

411,5

421,7

95,13

657,0
494,5

703,7
501,4

469,1
443,4

529,1
443,7

80,53
89,73

751,9

776,1

705,6

672,9

89,49

1.070,6 1.059,6

937,1

913,9

85,36

1.692,6 1.762,7 1.552,5 1.483,7

87,66

1.116,4 1.209,9 1.066,0 1.036,4
1.754,5 1.806,2 1.648,0 1.664,1
616,0 718,6 625,4
573,2

92,83
94,85
93,07

FF – fonduri fixe.

Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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Anexa 17
Evoluþia eficienþei nete a fondurilor fixe în perioada 1985-1988
pe principalele subramuri ale industriei chimice ºi petrochimice
- beneficiu/1.000 lei fonduri fixe Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ramuri
subramuri
Ind. de prelucrare a þiþeiului
Ind. produselor chimice anorganice de bazã
Ind. îngrãºãmintelor chimice ºi antidãunãtori
Ind. produselor chimice organice de bazã
Ind. firelor ºi fibrelor chimice
Ind. cauciucului sintetic ºi a produselor
macromoleculare de bazã
Ind. prelucrãrii cauciucului ºi a materialelor
plastice
Ind. coloranþilor, pigmenþilor, lacuri ºi vopsele
Ind. medicamentelor ºi produselor farmaceutice
Ind. sãpunurilor, detergenþi, cosmetice
Ind. altor produse chimice

1985 1986 1987 1988 Dinamica
(%) 88/85
58,3 69,4 35,3 14,3
24,53
313,0 335,0 146,0 139,0
44,41
-32 -24,9 -44,3 -34,7 -103,44
-41 -53,3 -179,6 -124,9 -304,63
-20,4 22,5 16,2
3,6
53,5 83,1
47,7
110,0
64,5
119,6
2,4

58,6
172,6
118,0
133,8
25,2

47,9

55,5

103,70

62,0 69,3
155,1 99,6
86,15 71,4
161,4 195,0
-42,0 22,2

145,20
90,55
110,70
163,04
925,00

Sursa: Prelucrãri dupã date obþinute de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã, augustseptembrie 1990.
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INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITÃÞII VIEÞII

PROBLEMA LOCUINÞELOR ÎN URSS
Emilian POPESCU
De mai mulþi ani, în Uniunea Sovieticã, specialiºti ºi factori de decizie
în egalã mãsurã au sesizat cã sfera locativã constituie una dintre cele mai
mari probleme cu care se confruntã societatea. Un cercetãtor cu autoritate
în materie, prof. S. Nikolaev, considerã1 cã în rezolvarea problemei
locuinþelor din orice þarã existã în mod obiectiv trei etape mari:
1) Asigurarea pentru fiecare familie a unei locuinþe sau case separate
(se considerã cã în URSS aceastã etapã corespunde unei norme
medii de 18-19 mp suprafaþã totalã pentru o persoanã).
2) Asigurarea unei locuinþe sãnãtoase pentru populaþie, când forma de
satisfacere a nevoilor locative nu va mai influenþa mortalitatea
infantilã, natalitatea, mortalitatea persoanelor în vârstã, ca ºi
morbiditatea (media de suprafaþã fiind în acest stadiu de 19,5-20 mp
pentru o persoanã).
3) Etapa când problema locuinþelor înceteazã de a mai fi o problemã de
prim-plan a creºterii bunãstãrii (corespunzând unei suprafeþe totale de
28 mp pentru un locuitor).
Propunându-se în mod oficial ca obiectiv definitoriu pentru anul 2000
formula “o familie = o locuinþã”, este clar cã problema locuinþelor se aflã în
URSS abia în primul stadiu sau, altfel spus, rezolvarea ei este în întregime
de domeniul viitorului.

I. DIAGNOZA
Rãdãcinile actualei crize a locuinþelor au o vechime ce trebuie
mãsuratã în decenii, conferind acesteia un statut nu de conjuncturã, ci de
permanenþã. Ea întruneºte, cu egalã acuitate, dificultãþi de ordin cantitativ ºi
lacune pe planul calitãþii, legate de anomalii ale sistemului politic.
1

Dialog V. Rakitskii-D. Hodjaev, “Novîe podhodî k reºeniiu jiliºcinei problemî: vzgliad iz
Gosplana” (Dialogul V. Rakitskii-D. Hodjaev, “Noi abordãri în soluþionarea problemelor
locuinþelor: opinie din perspectiva Planului de stat”), Voprosî Economiki, nr. 8, 1990.
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A. Parametri de cantitate
Datele statistice publicate1 atestã faptul cã în ultimii cca 40 de ani a
crescut atât suprafaþa totalã a fondului urban, cât ºi media pe un locuitor.
Tabelul 1
Dinamica fondului urban de locuinþe ale populaþiei ºi a dotãrii locative
în perioada 1950-1988

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1988

Fond locativ urban
Numãrul
Dotarea medie (mp supra(milioane mp supra- populaþiei urbane faþã locativã totalã pe un
faþã locativã totalã) (mii persoane) locuitor din mediul urban)
513
73.005
7,0
640
88.171
7,3
958
107.883
8,9
1.238
123.720
10,0
1.542
138.789
11,1
1.875
155.147
12,1
2.203
168.919
13,0
2.561
182.930
14,0
2.804
188.791
14,9

Aºadar, la nivelul anului 1988 media suprafeþei locative se situa la cca
15 mp suprafaþã locativã totalã (din care peste 10 mp suprafaþã locuibilã) –
inferioarã valorii corespunzãtoare primeia din etapele amintite.
Media respectivã mascheazã, ca orice medie, multiple diferenþieri:
a) O diferenþiere teritorialã: media aferentã republicilor unionale Uzbekã
ºi Tadjikã se situeazã la nivelul de 61% comparativ cu Estonia; mari
oraºe, ca Moscova, Leningrad º.a., au de pe acum o medie ce se
ridicã la valoarea preconizatã pentru anul 2000; între diferite zone,
structura pe diferite zone, structura pe tipuri de suprafaþã locativã
prezintã o serioasã variaþie: locuinþe de tip barãci, gheretã, vagon au
o largã rãspândire în zone nordice ºi cu specific extractiv etc.
b) O diferenþiere pe grupe demografice, care defavorizeazã, de pildã,
familiile tinere (cu soþie sub 30 ani) ce primesc casã foarte târziu, în
timp ce familiile vârstnice nu sunt stimulate sã renunþe la excedentul
de suprafaþã ce le rãmâne dupã plecarea copiilor.
1

Perevedenþev, V., “Kvartirnîi vepres i perestroika (Problema locuinþelor ºi perstroika”),
Voprosî Ekonomiki, nr. 6, 1990.
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c) O adevãratã polarizare – condiþionatã de categoria sociorofesionalã a
distribuirii locuinþelor: abundenþã la un pol, concomitent cu sãrãcia
locativã la altul, favorizatã de actualul sistem de cvasigratuitate din
sectorul de stat.
d) O diferenþiere pe forme de proprietate asupra locuinþei – marcatã de
discriminarea acelora cu proprietate personalã (reprezentând 39,4%
din totalul locativ de la finele anului 1988) sau ale membrilor cooperativelor specializate în construcþii de locuinþe (cu pondere nesemnificativã, de câteva procente), în raport cu locuinþele de stat (sub aspectul
posibilitãþilor practice de construire ºi al suportãrii cheltuielilor de construcþie ºi, apoi, de întreþinere: statul suportã integral cheltuielile capitale ºi 3/4 din cele de întreþinere a fondului locativ din sectorul sãu, în
timp ce locatarii celorlalte categorii suportã ei toate cheltuielile).
e) Un tratament discriminatoriu între oraº ºi sat în oferta de locuinþe de
stat, ponderea locuinþelor de stat fiind în mediu rural de numai 30%
din totalul fondului locativ (faþã de 78% în mediul urban). În
consecinþã, media de suprafaþã locativã totalã, superioarã în mediu
rural (peste 17 mp pe o persoanã) comparativ cu cel urban (15 mp),
se datoreazã în principal eforturilor proprii ale cetãþeanului – obligat la
iniþiativã, deºi tentaþia casei de stat este ºi pentru el la fel de puternicã.
Ilustrative pentru cele afirmative sunt datele1 unui amplu sondaj
statistic reprezentativ (organizat în 1989 de Comisia Unionalã de Stat
pentru Statisticã, pe un eºantion de 310 mii de familii).
Tabelul 2
Structura familiilor de muncitori ºi funcþionari în funcþie
de mãrimea suprafeþei locative, în perioada 1975-1989
- în procente 1975 1984 1989
Total familii în locuinþe din fondul locativ social de stat din mediul urban (inclusiv al cooperativelor de construcþii), din care cu
o suprafaþã locativã medie pe un membru de familie (mp) de:
100 100 100
pânã la 0,5
16,2 12,2 11,2
5,1-7,0
22,4 19,6 18,2
1

“Statisticeskaja informaþia. Pe materialam jiliºcinei statistiki” (Informaþie statisticã. Dupã
materialele statisticii spatiului locativ), Voprosî Ekonomiki, nr. 8, 1991.
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1975 1984 1989
24,0 21,9 20,7
18,7 21,0 22,2
6,9 8,1 8,5
5,4 8,0 8,6
2,9 3,7 4,1
2,1 3,0 3,5
1,4 2,5 3,0

7,1-9,0
9,1-11,0
11,1-13,0
13,1-15,0
15,1-17,0
17,1-20,0
20,1 ºi peste

Tabelul 3
Structura familiilor de muncitori, funcþionari, þãrani ºi pensionari
în funcþie de mãrimea suprafeþei locative, în anul 1989
- în procente Total
din care:
popu- muncitori ºi funcþio- colhoz- pensionari proveniþi
laþie
nari cu domiciliul
nici
dintre:
în mediul:
muncitori ºi colhozurban
rural
funcþionari
nici
Total familii, din care,
cu o suprafaþã locativã
pe o persoanã (mp) de:
pânã la 5,0
5,1- 7,0
7,1-9,0
9,1-11,0
11,1-13,0
13,1-15,0
15,1-17,0
17,1-20,0
20,1 ºi peste

100
8,2
13,2
16,2
16,4
9,5
9,8
6,3
8,2
12,2

100
11,0
7,4
19,9
20,7
9,1
8,8
4,4
4,2
4,5

100
9,7
15,7
19,3
15,8
11,0
8,7
4,8
6,3
8,7

100
6,7
11,9
14,7
14,3
12,2
10,2
6,6
8,8
15,1

100
0,8
1,8
7,6
7,6
8,8
13,7
12,7
19,8
27,2

100
0,8
1,4
3,8
4,9
6,6
8,1
7,6
15,5
51,3

Faþã de diferenþierile prezentate, este normal ca chiar un reprezentant
al Comisiei Unionale de Stat pentru Planificare sã accepte faptul cã a apela
la norme de dotare cu suprafaþã locativã are sens numai ca medie
orientativã.
Câteva elemente în plus confirmã ideea neglijãrii ºi în perspectivã a
mediului rural de cãtre stat. În anul 1988 se înregistrau 109 case (locuinþe)
la 100 de familii rurale ºi 85 de locuinþe la 100 de familii urbane; aºadar,
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obiectivul central al politicii locative, “familia ºi casa”, priveºte de fapt oraºul,
ºi nu satul.
ªansele sãtenilor de a primi gratis locuinþã de stat sunt de 4 ori mai
mici decât la oraº, iar cele de acces la o cooperativã pentru construcþii de
locuinþe – de 3 ori mai mici. ªi aceasta într-o perioadã când costul unui
metru pãtrat suprafaþã construitã la sat a crescut de la 84,7 ruble în
intervalul 1966-1970 la 250,9 ruble între anii 1981-1985, cu dificultãþi
suplimentare în localitãþile îndepãrtate de drumurile principale.
În sfârºit, în 1989, solicitãrile de credit au fost satisfãcute la sate în
proporþie de numai 26%, ºi atunci pentru construcþii propriu-zise, ºi nu
pentru amenajãri, reparaþii sau îmbunãtãþiri.
Neajunsurile constatate în mediul rural ar obliga la o serie de mãsuri
de sprijin diferenþiate chiar pe categorii demografice:
− pentru tineri – credite pe termen lung pentru construcþii ºi amenajãri;
− pentru vârstnici – înlesniri la aprovizionarea cu materiale de
construcþii, prin livrare directã;
− pentru bolnavi ºi persoane solitare – case speciale cu serviciu
complet.
B. Aspecte de calitate
Faptul cã douã persoane beneficiazã de o suprafaþã locativã sau
locuibilã egalã nu este, singur, de naturã a pune semnul egalitãþii între
condiþiile lor de locuit. Existã caracteristici de calitate intrinsecã a
locuinþelor, firesc a fi avute în vedere ºi, implicit, susceptibile de a agrava
criza locativã, aºa cum de fapt se ºi întâmplã în URSS.
În plus, la configurarea unor condiþii mai mult sau mai puþin plãcute
ocupanþilor contribuie ºi felul relaþiilor dintre aceºtia sau, mai specific,
caracterul locuirii separat sau “la comun”.
a) Referitor la calitatea locuinþelor din URSS, este semnificativã
proporþia redusã a echipãrii lor cu dotãrile standard de confort:1 peste
55% din fondul locativ al þãrii este lipsit de canalizare, încãlzire
centralã, alimentare cu apã potabilã, apã caldã ºi gaze; acolo unde
existã, reþelele comunale sunt în proporþie de 50% în stare de avarie.
Fie din cauza respectivelor reþele, fie din alte cauze, locuinþele din
clãdiri vechi necesitã, de regulã, reparaþii capitale (în particular, se
1

Kosareva, N.; Pcelinþev, O.; Renkin, G., “Na puti k jiliºcinei reforme: analizîi prognoz”
(Pe drumul cãtre reforma spaþiului locativ, analizã ºi prognozã), Voprosî Ekonomiki, nr.
8, 1990.
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apreciazã cã foarte multe din locuinþele cu parter ºi patru etaje din prima
generaþie de construcþii trebuie demolate).
Datele corespunzãtoare pentru mediul rural1 atesta cvasiabsenþa dotãrilor comunale: doar 17% din locuinþele rurale dispun de alimentare cu apã
de conductã, doar 13% - de canalizare ºi doar 3% - de încãlzire centralã.
b) Recensãmântul din anul 1989 a pus în evidenþã existenþa a 73,1 milioane de familii ºi a 16,4 milioane depersoane singure (însumând, aºadar, 89,5 milioane aºa-zise celule familiale). Din prima categorie, beneficiazã de locuinþã separatã 90,7%, iar din cea de-a doua numai 71,7%,
deci persoanele singure în familie sunt actualmente în mult mai mare
mãsurã constrânse la o formã comunã de locuire. Chiar dacã, dupã
criteriul suprafeþei locative medii pe un locatar, persoanele singure
stau mai bine decât familiile propriu-zise (doar 14,3% din ele având
sub 9 mp, faþã de 36,7% la acestea din urmã), imposibilitatea locuirii
separate nu reprezintã prin aceasta pentru ele mai puþin un handicap.
La nivelul total de celule familiale, datele rezultate se prezintã dupã
cum urmeazã:
Tabelul 4
Caracterizarea condiþiilor de locuit ale populaþiei
pe baza recensãmântului din anul 1989
Total celule familiale la recensãmânt
• Au specificat caracterul locuirii, din care în:
1. Spaþiu de locuit separat, din care:
- apartament separat
- casã individualã
- parte de casã individualã
2. Spaþiu ce necesitã separare familialã, din care:
- în locuinþã comunã
- în cãmin
- în alte spaþii ori cu chirie
• Au specificat tipul spaþiului locativ, având pe o
persoanã o suprafaþã locativã medie de:
- sub 5 mp
1

milioane
89,5
87,5
76,4
44,0
29,4
3,0
11,07
4,80
4,98
1,29
86,2
4,95

%
100
87,3
50,3
33,5
3,5
12,7
5,7
5,7
1,5
100
5,7

“Statisticeskaia informaþia” (Informaþia statisticã), Ekonomiceskaj Gazeta, nr. 11, 1989.
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- 5-9 mp
- 9-14 mp
- 15 mp ºi mai mult

milioane
23,32
31,77
26,18

%
27,0
36,9
30,4

Este de reþinut, în acest cadru, ºi situaþia acelor membri ai unei celule
familiale ce nu locuiesc la un moment dat împreunã cu restul familiei: 75-80%
din cazuri sunt persoanele aflate în serviciul militar, detaºate în alte zone
pentru interes de serviciu, studenþi ºi elevi aflaþi la studii în alte localitãþi
(pentru ei sunt rezervate cazarme, cãmine, locuinþe de serviciu); se adaugã
(20-25%) cei care, din motive personale sau altã naturã, nu doresc sã stea
cu familia unde au fost recenzaþi ºi încã nu ºi-au constituit o familie nouã.
Evident, cu un fond limitat de locuinþe, ocupat parþial ºi de aceºti “rãtãcitori”
de voie sau de nevoie, ºansele de separare locativã se diminueazã.
c) Amplificarea posibilitãþilor de a ocupa de la bun început o locuinþã
separatã a fost ºi va fi legatã de modificarea structuralã a modalitãþilor
de finanþare a construcþiilor de locuinþe. La o comparaþie a datelor
efective ale perioadei 1981-1985 cu prevederile aferente intervalului
1996-2000, iese în evidenþã tendinþa de creºtere (de la cca 25 la cca
50%) a ponderii apartamentelor date în exploatare ce comportã
atragerea de mijloace bãneºti de la populaþie (din care de la cca 15 la
cca 30% a construcþiilor de locuinþe exclusiv pe cont propriu); la o
pondere similarã ca ordin de mãrime (25-30%) sunt prevãzute sã
ajungã ºi locuinþele construite pe seama mijloacelor din fondurile de
dezvoltare socialã ale întreprinderilor ºi organizaþiilor (practic absente
din acest circuit înainte de 1985: procentajele sunt calculate faþã de
suprafaþa locativã totalã construitã, de 552,2 milioane mp în primul
interval ºi 1.100-1.200 milioane mp în ultimul).
Absenþa ºi insuficienþa acestor categorii de mijloace bãneºti sau
dificultãþile suplimentãrii lor pe calea creditelor cu destinaþie locativã, ca ºi
abþinerea de la o investiþie de acest tip blocheazã rezolvarea problemelor.
C. Administrarea ºi repartiþia actualã a locuinþelor –
între acceptare ºi dezavuare
Referitor la actuala politicã locativã din sectorul de stat, unii analiºti
vãd punctul slab, în principal, în administrarea defectuoasã, iar o parte din
populaþie îl vede în modul de repartiþie a locuinþelor. ªi unii, ºi alþii conchid
cã aºa nu e bine, cã aºa nu se mai poate.
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Fãrã a schimba unghiul favorit de abordare – economiºtii, pe cel
economic, iar populaþia, pe cel social – alþi reprezentanþi ai acestora
considerã cã tot aºa e mai bine, cã totuºi se poate.
a) Reproºul cel mai general fãcut de economiºti modulului în care statul gospodãreºte fondul de locuinþe se referã la prevalenþa considerentelor
sociale în faþa celor economice; concret, statul cheltuie mult cu locuinþele ºi
recupereazã puþin de la populaþia care le ocupã, nemaifiind în mãsurã sã
facã ulterior necesarele cheltuieli pentru menþinerea în bune condiþii a
fondului locativ (reparaþii curente ºi capitale, reconstrucþii, renovãri).
ªi totuºi, apreciazã B. Kolotilkin1, actualul sistem de administrare nu
este predestinat falimentului economic, cãci, faþã de cum se crede
îndeobºte, statul nici nu încaseazã aºa de puþin, nici nu cheltuie aºa de
mult, iar locatarul nu e nici el prea scutit de cheltuialã. Este adevãrat cã, în
virtutea formaþiunii social-economice, abundã considerentele sociale în
structurarea obligaþiilor ce revin chiriaºului. Dar în prezent se exagereazã cu
unele înlesniri nejustificate, o retrospectivã atentã atestând faptul cã în
reglementãrile locative din ultimii 70 de ani (1962, 1937, 1959 º.a., mai puþin
cea din 1928) a existat clar consemnat obiectivul de a trata locuinþa ca pe o
marfã ºi domeniul locativ ca pe unul apt de autogestiune, autofinanþare.
De altfel, o urmãrire exactã ºi completã a veniturilor ºi cheltuielilor
directe ºi indirecte ale gospodãriei locative ar evidenþia chiar la ora actualã,
considerã autorul, rezervele nevalorificate de autogestiune. În privinþa
cheltuielilor, sunt posibile economii serioase atât în stadiul de construire a
locuinþelor, cât ºi pe durata exploatãrii curente, ce antreneazã utilizarea
anumitor bunuri ºi materiale, respectiv apelarea la servicii comunale
specifice sau de altã naturã2.
În privinþa încasãrilor percepute de stat sau a cheltuielilor populaþiei
ocazionate de plata locuinþei, opinia – de largã rãspândire – ce solicitã ca
acestea sã creascã trebuie nuanþatã, iar pe alocuri chiar contrazisã. Astfel,
statul beneficiazã de un supliment de fonduri pe baza tarifelor diferenþiate
pentru electricitate (4 copeici/kwh la populaþie, 2 copeici la industrie). Cota
1

2

Kolotilkin, B., “Kvartirnaia plata: hozrasciet i seþialnaia spavedlivost” (Chiria: gestiune
economicã ºi echitate socialã), Voprosî Ekonomiki,nr. 8, 1990.
Cu titlul de exemplificare, structura cheltuielilor pe 1 mp suprafaþã locuibilã într-o
locuinþã cu tot confortul este urmãtoarea: 19% chirie, 33% servicii comunale (încãlzire,
apã caldã ºi apã rece, canalizare, gaze), 18% energie electricã pentru iluminat ºi
consum casnic, 12% procurare, instalare ºi folosire telefon, 2% punct radio ºi antenã
colectivã, 16% reparaþii curente ale locuinþei.
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de amortizare perceputã de la întreprinderi ºi organizaþii din beneficiul
pentru fondul locativ departamental (pentru renovare ºi reparaþii capitale) se
apreciazã cã îi prisoseºte ºi e suportatã prin preþul cu amãnuntul tot de
consumatorii finali ai produselor ºi serviciilor respective. Alte surse de
încasãri pentru stat, legate mai direct de populaþie, ar putea fi: urmãrirea
mai operativã a restanþierilor la platã; renunþarea la variatele privilegii (sub
formã de taxe diminuate) acordate unui numãr excesiv de categorii de
locatari (militari, pensionari cu titlu personal, familiile copiilor acestora º.a.);
reducerea proporþiei de apartamente de stat neocupate ºi alte spaþii
neînchiriate etc. Autorul combate însã ideea de a mãri chiria ºi întreþinerea,
fiindcã e doar o aparenþã impresia cã locatarul cheltuie puþin: cu ajustãri ºi
recalculãri argumentate, se dovedeºte cã pentru locuinþe de stat cetãþeanul
alocã în medie 15-20% din cheltuielile de consum, adicã de câteva ori mai
mult decât comensureazã statistica oficialã. Rãmâne, în schimb, de
actualitate necesitatea de diferenþiere a chiriilor în funcþie de calitatea
locuinþei, aspect în care în URSS persistã o surprinzãtoare uniformitate,
care cu ani în urmã nu exista: se þinea cont de absenþa dotãrilor standard,
de distanþa faþã de centru, de poziþia la demisol-subsol-mansardã-mezanin,
de tipul comandat sau decomandat al camerelor, dacã încãperea era
întunecoasã ori semiîntunecoasã sau umedã, dacã avea culoar de trecere
mai îngust de 2,5 m sau se afla mai sus de etajul 4 într-un bloc fãrã lift. Este
clar cã nereflectarea unor asemenea diferenþieri în cuantumul chiriei lasã
loc arbitrariului ºi inechitãþii în faza de repartiþie a locuinþelor.
b) Sistemul de repartiþie a locuinþelor îºi manifestã cu stridenþã
anomaliile în condiþiile unor interminabile liste de aºteptare – expresie
(parþialã) a unei uriaºe cereri nesatisfãcute. “Judecãtorul” lui cel mai
autoritar este însãºi populaþia, iar “pulsul” opiniei acesteia s-a
desprins concludent dintr-un amplu sondaj statistic1. Rãspunsurile la
douã întrebãri paralele (cu variantele preformulate, ca ºi în rest) au
relevat o contrapunere clarã între categoriile de populaþie apreciate cã
“ar trebui sã beneficieze de prioritãþi ºi avantaje” ºi categoriile ce “au
efectiv” aceste avantaje (sub forma poziþionãrii pe listele de aºteptare
1

Sondaj al VTIOM (Centrul Unional de Investigare a Opiniei Publice) efectuat în
octombrie 1989 pe un eºantion de 1516 persoane (din 8 republici unionale, inclusiv 8
regiuni mari ale RSFSR), reprezentativ pentru populaþia urbanã ºi ruralã adultã, dupã
principalele criterii demografice ºi socioprofesionale. Prezentarea rezultatelor s-a fãcut
în Hahulina, L.; Tapilina, V., “Repartizarea spaþiului locativ ºi echitatea socialã: punctul
de vedere al populaþiei”, Probleme economice, nr. 8, 1990.
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ºi a mãrimii ºi calitãþii locuinþei acordate). Pe de o parte, s-au detaºat
în opþiunile subiecþilor familiile cu mulþi copii, persoanele corespunzând grupãrii IOVR, vârstnicii ºi familiile tinere. Pe de altã parte, a
rezultat cã trãiesc în cele mai bune condiþii de locuit conducãtorii de
partid, de stat ºi din economie, familiile bogate, lucrãtorii
apartamentului de partid ºi de stat, personalitãþile din ºtiinþã ºi artã.
Dintre aspectele considerate a afecta aplicarea unor principii corecte
în repartiþia locuinþelor, cele mai frecvent incriminate sunt tocmai privilegiile
ºefilor în ordonarea (sau chiar ocolirea) listei ºi în echiparea locuinþei; apoi
posibilitatea de a obþine casã prin mitã sau relaþii personale; lipsa posibilitãþii
de a alege (“iei ce ºi se dã”); inegalitatea ºanselor între muncitori ºi
specialiºti, lucrãtori din producþie ºi din conducere, localnici ºi nelocalnici,
între diferite întreprinderi ºi departamente; atitudinea nediferenþiatã faþã de
lucrãtorii buni ºi rãi; subestimarea nevoii urgente de locuinþe; egalitatea
chiriei la condiþii locative calitativ diferite.
Solicitatã sã se pronunþe asupra unor puncte de vedere alternative,
de naturã a identifica ce principii sunt apreciate ca echitabile, populaþia a
considerat (ºi sunt semnificative ºi procentajele) cã:
− locuinþa trebuie datã tuturor, dupã aceleaºi norme – 46%;
− locuinþa trebuie datã dupã norme unitare, dar cei care au în faþa
societãþii merite deosebite trebuie sã beneficieze de avantaje – 16%;
− condiþiile de locuit trebuie sã depindã de posibilitãþile materiale ale
familiei, dar statul trebuie sã-i ajute pe cei sãraci – 24%;
− condiþiile de locuit trebuie sã depindã numai de posibilitãþile
materiale ºi preferinþele familiei – 6% (8% au fost nonrãspunsuri).
Structurarea anterior prezentatã mai dovedeºte cã, optând pentru
repartizarea egalitarã ºi gratuitã a locuinþei de cãtre stat, oamenii sunt încã
dominaþi de o reprezentare egalitaristã asupra echitãþii: doar aproape 1/3
din ei leagã echitatea de ceea ce echivaleazã cu extinderea relaþiilor pe
piaþã în sfera locativã. Analiza de detaliu a relevat faptul cã orientarea spre
tipul egalitarist normat (amendat cu necesitatea controlului ºi transparenþei)
ori spre cel condiþionat de piaþã o determinã statusul social, nivelul de
venituri al familiei ºi condiþiile locative ale respondenþilor (spre posibile relaþii
de piaþã înclinã – din motive diferite – persoane a cãror stare materialã bunã
le-ar permite sã se descurce ºi pe cont propriu sau sãracii care conteazã pe
faptul cã vor fi ajutaþi de stat). O a treia orientare posibilã are la bazã oportunitatea îmbinãrii între acordarea gratuitã ºi întreþinerea cu platã a locuinþei;
ea ar rebalansa – prin tarife diferenþiate – inegalitatea actualã de confort.
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Cu modul de gândire ºi motivaþiile specifice conturate, ce denotã cã
opinia publicã se aflã de abia la începutul procesului de constituire a unor
concepþii noi asupra politicii de repartiþie locativã, actualul sistem de
repartiþie, supus caracterizãrii directe sub aspectul echitãþii, este apreciat
mai mult nefavorabil: în general inechitabil (42%) sau absolut inechitabil
(16%), respectiv, în general echitabil (25%) sau absolut echitabil (2%; 15%
au fost nonrãspunsuri). Blamul este cu atât mai serios cu cât vine din partea
unor oameni deprinºi cu sistemul ºi predispuºi – pânã la proba contrarie – a
rãmâne în tiparele lui de gândire. Dincolo însã de consideraþiile psihologice
despre cât de corect, de modern sau de complex gândesc indivizii,
conteazã ce anume gândesc ºi vor. Iar relaþia dintre grupele de populaþie
adepte ale reprezentãrilor vechi ºi ale celor noi despre repartizarea
echitabilã a locuinþelor creeazã acel climat social ce va permite sau,
dimpotrivã, va împiedica înfãptuirea unei alte politici locative.
Se cuvine menþionat cã de frustrãrile sistemului de repartiþie sunt
afectaþi nu doar cei cuprinºi sau vizaþi pe listele de aºteptare pentru locuinþe
din fondul de stat (având suprafaþã locuibilã pe o persoanã sub norma de 7
mp), ci ºi – sau poate chiar mai ales – cei ce rãmân în afara listelor. O parte
sunt familii cu locuinþe particulare sau construite de cooperativele
specializate care, comparativ cu locatarii fondului de stat, plãtesc numai
pentru exploatarea curentã de 6-8 ori mai mult. Astfel spus, în pofida
afirmaþiilor propagandistice despre facilitatea generalã a obligaþiilor locative
din URSS, cca 40% din populaþia þãrii îºi plãteºte locuinþa la valoarea
integralã, însã fãrã a beneficia astfel de acea libertate de opþiune pe care iar putea-o garanta piaþa.

II. REFORMÃ
Relevarea variatelor neajunsuri ale condiþiilor de locuit ºi, prin acestea, ale politicii locative din URSS – inclusiv în documente oficiale ºi de cãtre
personalitãþi autorizate, ar putea fi interpretatã drept o asumare implicitã a
tot atâtor direcþii de acþiune. Decalajul faþã de starea normalã este însã prea
mare spre a pretinde cã totul se poate rezolva pânã în anul 2000. Posibilitatea de creare a premiselor ºi de suplimentare a resurselor nu poate þine
pasul cu masiva cerere nesatisfãcutã – raport de care trebuie sã þinã seama
orice prognozã serioasã. Dacã dezamorsarea crizei locuinþelor va fi nu una
spectaculoasã, ci una pas cu pas, elementul de noutate al mecanismului
economico-social din aceastã sferã þine de perspectiva promovãrii unor
relaþii de piaþã ºi de împletirea lor specificã cu formele de protecþie specialã.
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A. Cadrul oficial
În mãsura în care transformãrile preconizate de oficialitãþi în domeniul
locuinþelor sunt privite drept componentã a procesului de tranziþie spre o
economie de piaþã reglatã (proces denumit generic – în þãrile est-europene “reformã”), se poate vorbi de reforma locuinþelor.
Partidul de guvernãmânt a fãcut referire la problematica în cauzã la
Congresul al XXVII-lea. Mai recent, la ºedinþa din 3 februarie 1990 a
comisiei CC al PCUS pentru probleme de politicã social-economicã s-a
adoptat proiectul privind “Principalele direcþii ale politicii locative în actualele
condiþii”1. Aceleiaºi probleme i-a consacrat un spaþiu distinct programul
guvernamental prezentat în mai 1990 de premierul de atunci, Rîjkov2, ca ºi
hotãrârile celui de-al II-lea Congres al reprezentanþilor populari din URSS.
În mai 1990, dupã o procedurã specificã, s-a dat decretul prezidenþial
“Cu privire la noile abordãri în rezolvarea problemei locuinþelor în þarã ºi
mãsuri de realizare practicã a acestora”3. Conform decretului, Consiliului de
Miniºtri al URSS ºi celor ale republicilor unionale le revine elaborarea unui
“sistem special de mãsuri de rezolvare a problemei locuinþelor în URSS” ºi
sarcina de a înainta Sovietului Suprem al URSS propuneri de revedere a
legislaþiei locative ºi a altor acte normative ce privesc relaþiile din sfera
locuirii. Rezultã posibilitatea de aplicare diferenþiatã a orientãrilor decretului
de la o republicã unionalã la alta, prin tarife, norme ºi regulamente proprii,
care sã porneascã doar de la prevederile acestui decret, în funcþie de
specificul condiþiilor locative, demografice, economice ºi de mod de viaþã. Ar
mai fi de reþinut, în acest cadru (inclusiv pentru problematica locativã),
disponibilitatea autoritãþilor de a examina ºi, evident, valorifica idei ale unor
materiale sau programe alternative în raport cu cele oficiale. Într-un
asemenea scop s-a dispus printr-o Hotãrâre din 21 iunie 1990 a Consiliului
1

2

3

“Ob osnovnîh napravleniiah jiliºcinci politiki v nastoiaºcih usloviiah” (Despre pricipalele
orientãri ale politicii spaþiului locativ în condiþii actuale), publicat în rezumat în revista
Izvestiia TK-KPSS, nr. 3, 1990.
Rîjkov, N., “Ob ekonomiceskom polojenii stranî i konþepþii perehoda k reguliruemoi
rînocinoi ekonomike. Doklad ma tret’ei sesii Verhovnogo Soveta SSSR” (Despre
situaþia economicã a þãrii ºi concepþia trecerii la o economie de piaþã dirijatã. Raport la
a treia sesiune a Comitetului Central al URSS), Pravda, nr. 145 (26228).
Ukay prezidenta SSSR ot 19 maia 1990 g. “O novîh podhodah k reseniiu jiliºcinci
problemî v strane i marah po ih prakticeskoi realizaþii” (Decretul preºedintelui URSS din
19 mai 1990 “Cu privire la abordãri privind rezolvarea problemei edilitare în þarã ºi
despre mãsurile privind realizarea lor practicã”), Pravda, 20.05.1990.
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de Miniºtri al URSS crearea unei comisii de examinare ºi evaluare a
variantelor alternative de tranziþie la economia de piaþã1.
B. Principalele prevederi
Decretul preºedintelui URSS apreciazã cã nu se mai poate rezolva
problema locuinþelor cu metodele vechi ºi cã sunt necesare abordãri noi.
Patru factori/laturi/componente vor marca mutaþia din planul politicii
locative.
1. creºterea mai pronunþatã a volumului total al construcþiilor de locuinþe,
în cincinalul al 13-lea.
2. trecerea treptatã de la repartizarea locuinþei construite din investiþii
capitale centralizate de stat, la asigurarea construirii ei de cãtre colective de muncã ºi cetãþeni particulari. Drept urmare, va creºte ponderea locuinþelor proprietate particularã ºi va avea loc, pe aceastã bazã,
formarea unei pieþe a locuinþelor, concomitent cu menþinerea asigurãrii de cãtre stat a locuinþei pentru cei cu stare materialã precarã ºi
protecþie socialã deficitarã.
3. legat de rolul crescând al construcþiilor pe cont propriu – necesitatea unei reorientãri radicale a bazei de producþie pentru edificarea de locuinþe.
4. modificarea tarifelor locative în blocurile din fondul de stat ºi obºtesc.
Decretul reitereazã sarcina-cheie pentru anul 2000: locuinþã separatã
pentru orice familie, concretizând (ºi restrângând) “problema locativã”
la lichidarea locuirii la comun, a supraaglomerãrii, a recurgerii la
fondul locativ aflat în stare de avarie sau uzurã cvasitotalã. Prin
prisma acestor repere, se recunoaºte cã nu poate fi vorba de o
rezolvare absolutã a problemei locative, de o satisfacere a tuturor
nevoilor (care, de altfel, îºi au dinamica lor).
Referitor la locuinþa oferitã de stat, aceasta se va încadra în norma
minimã garantatã de spaþiu locuibil pe o persoanã. Peste aceastã limitã, fiecare îºi cumpãrã casã ori îºi ia una cu chirie, în funcþie de gusturi ºi posibilitãþi.
Sarcina cantitativã se reflectã în obiectivul construirii anuale a câte
unui metru pãtrat pentru fiecare locuitor, avansându-se cote ale dãrilor în
funcþiune pânã în anul 2000 de 2 miliarde mp suprafaþã locuibilã ºi 30
milioane apartamente noi, sau (prin includerea unor necesare suplimentare)
de 2,6 miliarde mp, respectiv 40 milioane apartamente noi. Dincolo de
1

“Itognîe materialî rabotî komisii po oþenke al’ternativnîh variantov perehoda k rînocinoi
ekonomike” (Materiale privind rezultatele lucrãrilor comisiei de apreciere a variantelor
posibile de trecere la economia de piaþã), Voprosî Ekonomiki, nr. 10, 1990.
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obsesia strict cantitativã a locuinþei separate, rãmâne în picioare necesitatea de îmbunãtãþire a condiþiilor de locuit pentru acea parte a populaþiei care
are deja apartamente ºi case separate, dar care sunt în general (adicã în
proporþie de 85%, conform datelor Goskomstat) proaste ºi cu lacune de
echipare comunalã.
C. Presiunea cererii neacoperite
Aceasta þine de prognozarea viitoarei configuraþii a condiþiilor locative,
de punerea în evidenþã a numeroaselor canale de cerere potenþial
nesatisfãcutã sau, în orice caz, de necesar suplimentar.
Dintre cele 97,5 milioane de celule familiale (corespunzând populaþiei
prognozate la finele secolului), trebuie “abonate” la descongestionare nu
numai cele cu 7 mp sau mai puþin suprafaþã locuibilã pe o persoanã, ci ºi
acelea având între 7 ºi 9 mp, îndeosebi în cazuri de familii “dificile”. Amintita
rezervã de spaþiu pentru persoane temporar separate de familia lor trebuie
sã se menþinã.
Încheierea mutãrii persoanelor domiciliate în zona Cernobâl, ca ºi a
cazãrii militarilor reveniþi din Afganistan, iar în perspectivã din þãrile Europei
Centrale ºi Rãsãritene este un alt imperativ.
Existã apoi familii în care, independent de suprafaþa peste normã,
coexistã douã-trei generaþii, care pot dori sã se separe: este cazul a 35%
din familiile rurale ºi a 45% din familiile de la oraº. Investigaþii sociologice au
demonstrat, în fine, cã fiecare al doilea copil major necãsãtorit doreºte sã
se separe de pãrinþi. Toate aceste solicitãri ºi, în mod sigur, ºi altele
amplificã numãrul de apartamente (case) necesar a fi construite.
Mai existã cazuri de familii care (fie prin schimb, fie prin închiriere ori
vânzare urmatã de cumpãrare) doresc sã schimbe – temporar sau definitiv –
tipul de locuinþã. În varianta schimbãrii temporare apare cererea pentru a
doua locuinþã, în fapt cãsuþa de vacanþã de la þarã a omului de la oraº. Actualmente 6 milioane de familii urbane au cãsuþã la þarã (sunt ºi cazuri când
aceasta este unica locuinþã – soluþie evident provizorie ºi fãrã perspectivã).
Investigaþiile au dovedit cã, de regulã, e vorba de o “încropealã”
grãbitã ºi lipsitã de cel mai elementar confort, cã deplasarea la þarã se face
pentru plãcerea “ieºirii”, ºi nu a locuirii. Este de reþinut cã reglementãrile de
pânã acum interziceau depãºirea unui anumit plafon de confort în aceste
spaþii pseudolocative, în timp ce, pentru perspectivã, se are în vedere un
prag minim de condiþii obligatorii (sub care sã nu se poatã coborî).
Sondaje speciale au înregistrat ºi preferinþa pentru locuinþa de tip
casã familialã individualã cu lot de pãmânt (39% în Tallin, 25% în Kalinin,
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spre a exemplifica doar un oraº, cãci la þarã o asemenea preferinþã
manifestã, practic, întreaga populaþie). Prognozele pe termen lung
privilegiazã acest tip, considerat cu ºanse de a lua locul locuinþei de tip
apartament (în condiþii de computerizare, casa va deveni ºi loc de muncã,
ceea ce apartamentul cu greu permite).
Ca expresii ale unei cereri mai sofisticate, se mai evocã pentru
“anexele din grãdinã” ºi variantele han sau pension, inclusiv de uz familial –
situaþii în care, e drept, nu-i vorba de o nevoie presantã, ci de una de
recreare ºi de un disponibil de bani ce poate fi absorbit.
Atunci când cererea manifestã în sfera locativã este ºi solvabilã,
satisfacerea ei realizeazã concomitent ºi absorbþia unor mari sume de bani
disponibili, adicã slãbirea presiunii inflaþioniste.
Privitã ºi sub acest aspect, cererea nesatisfãcutã de locuinþe a fost
evaluatã în URSS la 70-75 miliarde ruble, din care:
− 7 miliarde – corespunzând celor aflaþi încã pe listele de aºteptare
ale cooperativelor de construcþii;
− 12 miliarde – ale celor doritori sã fie cuprinºi pe aceste liste;
− peste 25 miliarde – cei susceptibili de a proceda la construirea de
locuinþe pe cont propriu ºi pe care diferite motive (nu banii) îi reþin;
− 3,5 miliarde – cerere pentru reparaþii ºi echiparea cu dotãri
comunale standard a caselor proprii;
− 25 miliarde ruble – ale celor care, conform unor observãri
sistematice, sunt gata sã plãteascã îmbunãtãþirea condiþiilor
locative din blocurile de stat unde trãiesc.
Diversitatea formelor de cerere nesatisfãcutã prilejuieºte constatarea
cã, teoretic, se poate proceda la construirea de locuinþe fie pentru cã este
strictã nevoie, fie pentru cã oamenii au bani. Pornind de la aceste douã
ipoteze de lucru ºi în corelaþie cu capacitatea (fizicã) de construcþii, au
apãrut – ca rod al cercetãrii de specialitate1 – douã variante de evoluþie a
complexului de construcþii în decursul reformei locative:
• Varianta I: se menþine contextul economic ºi tipul de repartizare a
locuinþelor, prin care numãrul de camere trebuie sã fie mai mic cu 1
decât cel de persoane (exceptând solitarii); drept rezultat, suprafaþa
medie a unei locuinþe ar scãdea de la 59,4 mp în 1988 la 52,2 mp în
1995 ºi apoi 45,0 mp în 2000 (crescând ponderea persoanelor singure).
• Varianta II: complexul de construcþii se restructureazã, condiþiile de
locuit se diferenþiazã (ºi dincolo de norma de suprafaþã) – cu riscul
1

Kosareva, L., op. cit.
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neasigurãrii unei locuinþe oricãrei celule familiale: finanþarea este
mixtã – individualã ºi prin credit de stat; drept rezultat, suprafaþa
medie a unei locuinþe ar spori pânã la 74,0 mp în anul 2000.
Analiza cererii solvabile nesatisfãcute ºi a efectelor eventualei sale
satisfaceri opereazã ºi o primã deschidere în domeniul resurselor necesare
în rezolvarea problemei locative.
D. Resursele – restricþii ºi cãi de suplimentare
Când se discutã despre resurse, în orice domeniu se au în vedere
posibilitãþile concrete de satisfacere a necesitãþilor, a cererii la un moment
dat sau pânã la un anumit orizont de timp. Se face referire la volumul de
produse finite disponibile sau la dimensiunea capacitãþilor de producþie
cumulate, respectiv a factorilor material ºi uman ai procesului economic,
sau, în sfârºit, la echivalentul valoric al celor menþionate.
În cazul locuinþelor, poate fi vorba deci fie de numãrul de apartamente
sau de case disponibile, fie de tehnologia ºi materialele de construcþie,
împreunã cu forþa de muncã specializatã necesare spre a le construi, fie de
sumele de bani aferente deschiderii ºi finalizãrii investiþiilor respective, ca
ofertã viitoare.
a) A invoca un disponibil de locuinþe într-o perioadã de crizã a spaþiilor
locative poate pãrea o contradicþie logicã, dar coexistenþa lor este
posibilã. S-au semnalat un numãr deloc neglijabil de locuinþe
neocupate, prin trenarea unor finisãri indispensabile sau prin reþinerea
viitorilor locatari de a le prelua (nu le convine calitatea sau
amplasarea locuinþei ºi se tem cã “vor rãmâne cu ea pe cap”).
Când totul este ocupat, se poate apela la soluþia schimbului de
locuinþe – proces extrem de anevoios în prezent în URSS, în sensul în care
ocupanþii unei case devenite neîncãpãtoare sau necorespunzãtoare cu greu
mai pot obþine ceva mai bun, iar locatarii unui spaþiu excedentar nu sunt prin
nimic stimulaþi oficial sã renunþe la el. Decretul prezidenþial amintit
recomandã a stimula schimbarea locuinþelor mari pe cele mai mici, contra
unei compensaþii bãneºti pentru diferenþa de suprafaþã, fapt ce se va
reflecta în viitoarea legislaþie locativã. Totodatã, decretul prevede pentru
prima datã posibilitatea de a schimba case proprietate personalã cu altele
proprietate de stat, practicã interzisã pânã acum, deºi amatori erau extrem
de mulþi: pe de o parte, lucrãtori angajaþi în întreprinderi din centrul oraºelor,
dar locuind în afara lor; pe de altã parte, pensionari cu locuinþã în centru ºi
dorind o casã la þarã.
Oferta poate spori ºi prin faptul cã membrii cooperativelor specializate
în construcþii de locuinþe, care au achitat sumele cuvenite, începând de la 1
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iulie 1990 au devenit proprietarii locuinþelor lor ºi, în aceastã calitate, de
acum le pot vinde, dona sau lãsa moºtenire.
Cât priveºte volumul dãrilor în folosinþã de locuinþe noi – ca sursã
principalã de satisfacere a solicitãrilor prealabile – este de reþinut faptul cã
în ultimii ani sporul anual al numãrului acestora depãºeºte de 2,5 ori pe acela
al numãrului de celule familiale. Faptul denotã ritmul susþinut al activitãþii în
domeniu, ritm pe care programele de viitor îl accelereazã în continuare.
Tabelul 5
Dinamica apartamentelor date în folosinþã în perioada 1981-2000

Numãr apartamente (mil.)
Suprafaþa locativã totalã:
- milioane mp
- % faþã de cincinalul anterior

1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000
(efectiv)
(date
(prevederi decret
preliminate)
prezidenþial)
10
11,2 13,9-14,7
16-17,7
552,2
105

640-650
117

900-950 1.100-1.200
143
124

S-a remarcat faptul cã un ritm asemãnãtor celui din intervalul de cinci
ani recent încheiat (1986-1990) nu s-a mai realizat în URSS din perioada
1956-1960, ani când începea construcþia de locuinþe pe scarã industrialã,
nefiind însã sistatã definitiv aceea individualã. Sub acest aspect se poate
deci conchide cã, cel puþin dupã anul 1985 (anul de stat al perestroikãi), nu
se poate vorbi de o neglijare a construcþiilor de locuinþe; actuala stare de
crizã este, în principal, efectul “acumulãrilor” anterioare.
b) Numãrul foarte mare de locuinþe prevãzute a fi date în folosinþã în urmãtorii zece ani reclamã o suplimentare ºi o restructurare a bazei tehnico-materiale. Este de pe acum insuficientã aprovizionarea industriei
materialelor de construcþii cu produse chimice, ceramicã, combustibil
º.a., ceea ce comportã cel puþin o redistribuire a resurselor de
aceastã naturã existente în þarã. În cadrul aceleiaºi industrii se apreciazã cã pânã în anul 1995 ar trebui pe alocuri dublatã capacitatea de
producþie la linoleum, conducte, cãzi ºi alte categorii de echipamente
ºi armãturi sanitare.
În sfârºit, referitor la tehnologia utilizatã, baza tehnico-materialã a
construcþiilor de locuinþe va trebui sã se adapteze mutaþiei structurale ce se
contureazã pe tipuri de spaþii locative (în favoarea casei familiale proprietate
personalã): concret, sã se treacã, în parte, de la fabrici de case bazate pe
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panouri mari, la dezvoltarea unitãþilor mici ºi mijlocii, mobile ºi adaptabile,
specializate în producþia de materiale de construcþie ºi accesorii pentru
casele individuale.
În privinþa forþei de muncã specializate în construcþii, rezolvarea
necesitãþilor din sfera locativã este ºi ea o problemã de redistribuire ºi
suplimentare. Reorientarea înseamnã mutarea unei pãrþi a specialiºtilor de
la construcþiile cu destinaþie productivã sau militarã pe ºantierele
construcþiilor de locuinþe, fapt prevãzut în unele programe locale de
dezvoltare (oraºul Moscova ºi-a propus sã renunþe, practic, o vreme la
construcþiile cu altã destinaþie decât cea locativã)1. Suplimentarea reclamã
atragerea de noi braþe de muncã în meseriile necesare ramurii, pregãtirea
lor corespunzãtoare ºi o retribuire stimulatorie. Ca forme organizatorice
inedite în acest cadru, reþin atenþia amintitele cooperative specializate, ca ºi
practica recrutãrii în muncã a viitorilor locatari în cadrul complexelor locative
pentru tineret2 ºi a contribuþiei în muncã a viitorilor beneficiari de locuinþe din
fondurile întreprinderilor ºi organizaþiilor.
c) Resursele financiare necesare sferei locative, insuficiente ºi ele, ca ºi
cele umane, materiale ºi tehnice, pot spori pe câteva cãi. Privitã întâi
ca o problemã de autoadministrare a gospodãriei locative, s-a
menþionat deja perspectiva schimbãrii întregului sistem de taxare a
locatarilor, caracterizat în prezent prin contrapunerea inechitabilã a
diferitelor forme de proprietate asupra locuinþei. La nivelul sectorului
de stat, va trebui sã se punã în aplicare mãsurile prevãzute încã în
urmã cu ºase ani (la Congresul al II-lea al PCUS), la care s-a renunþat
tacit, referitoare la diferenþierile de chirie în funcþie de mãrimea ºi
calitatea locuinþei (în toate celelalte foste þãri socialiste europene
existau fie 3, fie 4 categorii de locuinþe, în funcþie de care chiria fixatã
putea ajunge la diferenþieri de pânã la 1:2). Existã opinii conform
cãrora ar trebui mãrit tariful pentru excedentul de suprafaþã ºi, de
asemenea, cã ar trebui aplicat pentru întreaga suprafaþã locativã ºi nu
doar pentru cea locuibilã (a camerelor propriu-zise).
Au fost consemnate (la pct. II C) sumele care ar fi posibile de atras de
la populaþie pentru satisfacerea propriilor solicitãri ºi, concomitent, pentru
degrevarea parþialã a statului de obligaþiile de naturã locativã. Atât hotãrârile
Congresului al II-lea al reprezentanþilor populari din URSS, cât ºi decretul
1

2

Zaºcitit’ slabîh i sil’nîh. Deputatskii kruglîi stol (A-i sprijini atât pe cei slabi, cât ºi pe cei
puternici. Masã rotundã a deputaþilor), “EKO”, nr. 9(195), 1990.
Ulanovskaia, V. – Soþial’no-orientirovannîi harakter trinadþatoi piatiletki (Caracterul
social-orientativ al celui de al treisprezecele cincinal), “Voprosî Ekonomiki”, nr. 7, 1989.
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prezidenþial în materie accentueazã cerinþa de încurajare a contribuþiei
individuale din partea populaþiei. Oficialitãþile recunosc faptul cã atât
experienþa proprie, cât ºi cea externã (capitalistã ºi socialistã) au
demonstrat cã este imposibil a îmbunãtãþi mãcar cât de cât condiþiile de
locuit fãrã a atrage în acest efort ºi populaþia ºi întreprinderile.
Punerea în practicã a implicãrii populaþiei în construirea de locuinþe
din mediul urban (cãci la þarã o face vrând-nevrând) a obligat ºi la
cunoaºterea punctului sãu de vedere1. Mai mult de jumãtate din populaþie
(53%) este de acord cã, “pentru rezolvarea problemei locative, mijloacele
statului ºi resursele bãneºti ale cetãþenilor trebuie antrenate în egalã
mãsurã”; încã 15% a considerat cã problema locuinþelor trebuie rezolvatã
exclusiv pe seama mijloacelor bãneºti ale populaþiei. ªi doar o persoanã din
trei apreciazã cã trebuie rezolvatã exclusiv pe seama mijloacelor statului.
Dacã disponibilitatea de principiu este verificatã, ce anume reþine populaþia
sã se implice efectiv? În proporþie de 2/3 este invocat drept obstacol
principal veniturile scãzute ºi absenþa economiilor necesare (de reþinut aici
însã îndeosebi faptul cã, pentru o persoanã din trei, banii nu par sã
constituie un impediment în aceastã direcþie); o persoanã din trei reclamã
(al doilea obstacol) insuficienþa ºi scumpetea materialelor de construcþie,
ceea ce, indirect, trimit tot la limitarea mijloacelor bãneºti; una din cinci
invocã dificultatea înscrierii la cooperativele pentru construcþii de locuinþe,
iar una din zece (deci destul de puþin) menþioneazã drept motiv principal
“obiceiul de a aºtepta primirea locuinþei de la stat” (o pasivitate întreþinutã ºi
de înþelegerea greºitã2 a sloganului politic “familia ºi locuinþa” lansat de stat
pentru anul 2000).
Drept modalitate preferatã de îmbunãtãþire a condiþiilor proprii de
locuit a fost indicatã mai frecvent (40%) contribuþia cu muncã proprie (“ca sã
capãt locuinþã aº lucra în construcþii” sau “m-aº înscrie în complexul de
tineret pentru construcþii de locuinþe”); doar 25% au înclinat spre a-ºi investi
1

2

În acest scop s-a desfãºurat sondajul VTIOM din aprilie 1989, pe un eºantion unional
de 3000 de persoane cu domiciliul în 42 de oraºe din 12 republici sovietice. Rezultatele
lui sunt prezentate în Hahulina, L. – op. cit.
Greºitã pentru cã, explicã Hodjaev, D. în op. cit., statul va da locuinþã doar celor
consideraþi ca lipsiþi de protecþia socialã ºi altor câtorva categorii; vor avea toþi locuinþã
doar dacã vot fi antrenaþi ºi banii de la colectivele din întreprinderi ºi organizaþii,
asociaþii ºi colhozuri, ca ºi de la cetãþeni particulari. În plus, sistemul de înlesnire ºi
subvenþii pentru locuinþe fiind mai consistent decât pentru orice alt domeniu creator de
bunuri ºi servicii, este de-a dreptul o greºealã pentru individ sã investeascã întâi în
altceva decât în locuinþã.
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banii pentru a-ºi îmbunãtãþi condiþiile de locuit (“aº cumpãra casã/apartament”, “m-aº înscrie la cooperativa de construit locuinþe”).
Investirea de bani pentru casã presupune (abstracþie fãcând de
eventuale economii prealabile) un anumit nivel de venituri curente în familie
(de la toþi membrii ei). Ce nivel lunar considerã populaþia drept suficient în
acest scop? Între 500-1.000 ruble – apreciazã 1/3 din subiecþi, ba chiar
peste 1.000 ruble – sunt de pãrere ºi mai mulþi (37%).
Concluzia implicitã este cã fãrã credite mari ºi pe termen lung
problema locativã nu poate fi rezolvatã la scarã de masã. Specialiºtii
considerã cã Banca Socialã pentru Locuinþe (“Jilsoþbank”), adaptatã, ar
putea îndeplini funcþia de mobilizare ºi redistribuire a respectivelor resurse
de credit. Se recomandã ca asigurarea de credite – devenitã problema
centralã a pieþei locuinþelor – sã se facã printr-un sistem de împrumut ºi de
dobânzi diferenþiate pe categorii de solicitanþi: persoane aflate pe listele de
aºteptare pentru locuinþã (12% din cei care au primit casã în 1989 au
aºteptat 10 ani, iar cei care s-au înscris atunci vor aºtepta 8 ani), familii
tinere, sãrace º.a.
Dacã simplificãm examinarea resurselor la raportul stat-populaþie,
acordarea de credite de la stat nu înseamnã cã acesta îºi sporeºte
mijloacele, ci doar cã dã populaþiei un impuls de a-ºi aloca pentru locuinþã ºi
resursele proprii, prezente sau viitoare; în ele rezidã suplimentarea.

III. ÎNTRE RELAÞII DE PIAÞÃ ªI PROTECÞIE SOCIALÃ
A. Locuinþe – bun social sau obiect al relaþiilor de piaþã?
Materialele consacrate problemei locuinþelor constatã la unison o alunecare în timp de la principiile de bazã adoptate în URSS. Acestea s-au conturat în anii puterii sovietice, în condiþiile unui nivel de trai extrem de scãzut,
ale unei crize acute de locuinþe ºi ale imposibilitãþii economice a populaþiei
de a rezolva o asemenea problemã cu mijloace proprii. Fondul locativ de stat
(naþionalizat sau nou construit) a fost încadrat în rândul bunurilor sociale
oferite oamenilor muncii în mod gratuit sau în condiþii lesnicioase, pentru a
se crea “la pornire” o egalitate de condiþii în dotarea cu locuinþe ºi în utilizarea acestora. Ca ºi în alte domenii, principiul facilitãþii ºi al egalizãrii ofertei
de locuinþe de stat a primit totodatã ºi lustrul politico-ideologic, “începând a fi
prezentat ca unul din avantajele sau una din cuceririle socialismului”1.
Când tratamentul egalitarist s-a dovedit peste posibilitãþile practice ale
sistemului, drept bazã în acordarea locuinþelor din fondul de stat ºi
1

Hahulina, L. – op. cit.
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cooperatist s-a adoptat prin legislaþia de la începutul anilor '80 principiul
necesitãþii (în sensul de a avea nevoie stringentã), ce urma sã
consfinþeascã echitatea socialã într-un mod de repartizare ce tindea spre
egalizarea “din mers” a posibilitãþilor de îmbunãtãþire a condiþiilor de locuit.
În prezent, dificultãþile ºi contradicþiile majore ale politicii locative au
fost identificate destul de clar, percepute ºi de populaþie ºi interpretate ca
manifestãri ale inechitãþii sociale. Aºadar, drept laturã negativã în
menþinerea vechii politici locative apare exact ceea ce se dorea a fi punctul
ei forte, echitatea transformatã în contrariul ei.
Înþelegerea acestei glisãri face ca politica locativã sã-ºi propunã în
mod oficial pentru viitor deplasarea centrului de greutate de pe repartizare
înspre crearea condiþiilor pentru un flux mai liber de capital ºi de forþã de
muncã în construcþia de locuinþe. Principalul factor activ trebuie sã fie
utilizatorul locuinþei, care sã colaboreze nemijlocit cu producãtorul, pe baza
cererii sale solvabile. Cu alte cuvinte, conþinutul principal al reformei locative
trebuie sã fie – ºi îºi propune a fi – dezvoltarea relaþiilor de piaþã în condiþii
de garanþii sociale. Numai restrângând gratuitatea, oferind tuturor familiilor
dreptul de a cumpãra ºi a construi, se poate imprima locatarului atitudinea
de stãpân faþã de locuinþã; ca atare, se poate depãºi pasivitatea socialã din
prezent, canalizând nãzuinþa oamenilor spre condiþii locative mai bune,
corelând-o cu posibilitãþile ei reale de satisfacere. Astfel, se apreciazã1 cã
“piaþa apare drept cel mai flexibil instrument ce deschide posibilitatea de
îmbunãtãþire a habitatului, concomitent pentru toate grupele de populaþie,
stimulând nu numai sporirea construcþiilor, ci ºi îmbunãtãþirea utilizãrii
fondului deja existent”.
Construcþiile cooperatiste ºi individuale de locuinþe îºi vor extinde
ponderea ºi rolul, ajungând sã constituie nucleul pieþei libere a locuinþelor,
într-o primã instanþã accesibil categoriilor de populaþie celor mai înstãrite.
În ceea ce priveºte sectorul de stat, se considerã2 drept þintã faptul cã
“în perspectivã tot fondul locativ va trebui sã treacã în proprietate
particularã”, de unde o libertate mai mare de miºcare a locatarului ºi,
implicit, o lãrgire a limitelor pieþei.
B. Protecþia socialã în sfera locativã
Baza teoreticã a noii politici locative trebuie sã devinã, în opinia
aceloraºi autori3, recunoaºterea “dublei naturi a locuinþei ca bun în acelaºi
1

Kosareva, N. – op. cit.
Rakitskii, V. – op. cit.
3
Kosareva, N. – op. cit.
2
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timp social ºi economic”. Pe de o parte, locuinþa satisface (în limitele normei
sociale minim garantate pe o persoanã – de 7 mp suprafaþã locuibilã ºi 11
mp suprafaþã locativã totalã) nevoia specific socialã de “acoperiº deasupra
capului”. Pe de altã parte – dincolo de aceastã normã – ea apare în calitate
de marfã obiºnuitã ºi trebuie sã se supunã legilor cererii ºi ofertei. Prima
parte trebuie acordatã tuturor cetãþenilor în mod gratuit, ca minim social
garantat de condiþii locative. Partea a doua – ce e peste normã – sã facã
obiectul vânzãrii, adicã sã se repartizeze exclusiv cu platã, în conformitate
cu preferinþele ºi posibilitãþile economice ale populaþiei (desigur, nu se va
interpreta ideea ad-litteram, în sensul cã o familie de douã persoane, de
exemplu, aflatã într-o locuinþã de 40 mp suprafaþã totalã, va avea
proprietate privatã asupra a 18 mp ºi va plãti concomitent chiria ºi restul
pentru norma de 22 mp).
Sub aspect economic, rostul normei ca plafon ºi limitarea pe aceastã
cale a gratuitãþii locuinþei este de a evita generalizarea pasivitãþii faþã de
soarta construcþiei ºi de propriile condiþii de trai.
Sociologic vorbind însã, încercarea de a o scoate la capãt fãrã niciun
fel de garanþii sociale – privind norma ca prag minim – ar constitui o
greºealã. Locuinþa este o marfã scumpã, ce poate servi în condiþii normale
100-150 de ani, adicã un interval ce depãºeºte cu mult orizontul de timp al
oricãrei pieþe, oricât de evoluate. Trecerea ei la sistemul de platã
generalizatã ar lovi puternic în familiile tinere, pensionari, familii numeroase,
categoriile cu venituri mici ºi, în general, în grupurile sociale defavorizate.
Principiul minimului social garantat îþi poate gãsi aplicarea atât în
formã materialã, cât ºi în formã valoricã.
Forma naturalã – deci locuinþa în sine – este preferabilã în cazul
invalizilor, bolnavilor, al pensionarilor solitari, ce urmeazã a primi (imediat)
ce li se cuvine conform normei de spaþiu de o persoanã.
Forma valoricã, adicã un echivalent în bani al amintitei norme (dupã
unele calcule, de ordinul a 1,5-2 mii ruble) o impun îndeosebi perspectivele
de aºteptare prelungitã a primirii de locuinþã ºi obligaþia de a nu permite
înrãutãþirea situaþiei celor aflaþi pe liste pe perioada reformei (mãrimea
ajutorului financiar de stat va fi corelatã cu durata stabilitã pentru aºteptare).
Cu suma astfel dobânditã ºi cu ce mai are cetãþeanul, obiectivul procurãrii
casei va fi mai lesne de atins, fie cã e vorba de un spaþiu nou, fie de unul
deja existent ºi pus în vânzare (extinzând astfel aplicarea principiului
garantãrii ºi asupra fondului locativ existent, nu doar în cazul celui nou).
Cu observaþia cã un set de condiþii obligatorii privind calitatea locuinþei
(ce nu se preteazã la comensurare) se cuvine sã completeze garanþia în
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formã bãneascã, ansamblul sumelor respectiv ºi al spaþiilor oferite în acest
context spre vânzare creeazã un nou tronson relaþiilor de piaþã. Garanþia
socialã ºi principiile pieþei libere îºi vor dovedi astfel, contrar unor aparenþe,
deplina compatibilitate.
La modul cel mai general, pe terenul garanþiilor sociale – ca forme ºi
dimensiuni necesare – se confruntã douã tipuri de abordãri:
a) Unul se limiteazã la apãrarea intereselor acelor grupe de populaþie
care trãiesc mai greu decât celelalte.
b) Al doilea prevede apãrarea intereselor tuturor celor ce muncesc ºi
ale celor pe care-i întreþin, nepermiþând ca dificultãþile actualei perioade sã
cadã pe umerii celor care muncesc bine ºi sunt plãtiþi bine. Adicã, susþin
aceºtia din urmã, nu trebuie fãcute liste cu îndatoriri ale guvernului pe
seama poporului muncitor, cãci orice mãsurã de acest fel începe prin apelul
la contribuabili.
Este în aceastã înfruntare un “clou” al tranziþiei spre economia de
piaþã, fie ea ºi “reglatã”, aºa cum se uziteazã în formulãrile oficiale.
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Cãtre cititori,
Lucrarea de faþã se înscrie în cadrul Programului de cercetare al
Institutului de Economie Mondialã privind “protecþia mediului înconjurãtor ºi
ridicarea calitãþii mediului”. Aceastã lucrare, cu un caracter pur tehnic, are
ca sursã principalã sinteza elaboratã de un grup de experþi din cadrul
Naþiunilor Unite (Biroul de Statisticã al Departamentului privind problemele
economice ºi sociale internaþionale), intitulatã Concepts et méthodes des
statistiques de l’environnement – statistiques des établissements humains.
Studiul de faþã se constituie ca un semnal, bine intenþionat, îndreptat
cãtre organele responsabile din þara noastrã, asupra faptului cã ºi România
va trebui într-un viitor foarte apropiat sã-ºi dezvolte cadrul statistic naþional,
atât în ceea ce priveºte mediul natural, cât ºi cel artificial al aºezãrilor
umane. Acest lucru are ca scop o mai bunã cunoaºtere a surselor de
poluare a mediului ambiant ºi prin urmare o mai bunã înþelegere ºi o
eficienþã sporitã în lupta împotriva fenomenului de poluare din þara noastrã.
Având un caracter mai mult tehnic, studiul de faþã pune în atenþia
specialiºtilor necesitatea alinierii României la Sistemul Internaþional de
Statisticã privind mediul înconjurãtor, acþiune cu implicaþii potenþial benefice
în lupta împotriva poluãrii, precum ºi pentru îmbunãtãþirea calitãþii mediului.
Cunoscând mai bine ºi aprecierile experþilor din întreaga lume, vom
înþelege, poate, necesitatea dezvoltãrii unui cadru statistic al mediului
înconjurãtor, cadru care va trebui sã se impunã ca un instrument
indispensabil în acþiunea de ridicare a calitãþii mediului înconjurãtor.
Autorii

INTRODUCERE
Conform aprecierilor unui important numãr de specialiºti români ºi
occidentali, în perioada 1985-1990, în România, procesul de poluare a
mediului înconjurãtor aproape cã s-a triplat în comparaþie cu precedenta
perioadã de cinci ani, în timp ce producþia industrialã s-a situat cu mult sub
un astfel de ritm de dezvoltare.
Cauzele care au determinat gradul înalt de poluare a mediului
înconjurãtor din þara noastrã se pot regãsi lesne în politica dusã în perioada
analizatã de guvernanþii þãrii, care au ignorat aproape în întregime
problematica legatã de conservarea ºi protejarea mediului ambiant.
Dintre principalele aspecte privind modul în care s-a acþionat pânã în
1990 (cu toate cã nici în anul 1990 nu s-au fãcut aproape nici cele mai
elementare demarãri în aceastã privinþã) în ceea ce priveºte ignorarea
problematicii ecologice se pot aminti urmãtoarele:
– prioritatea acordatã activitãþilor productive (devenitã ºi aceasta în
ultimii ani ineficientã, în detrimentul urmãririi ºi reducerii
fenomenelor de poluare a mediului ambiant);
– caracterul facultativ al respectãrii legislaþiei privind protecþia
mediului înconjurãtor ºi aºa destul de superficialã;
– coerciþiunea – ca forþã de combatere a fenomenelor de poluare
prin intermediul legilor existente – a avut un caracter spontan,
facultativ, discriminatoriu (de la caz la caz, de la grup social la grup
social, de la o poziþie socialã la alta), ineficace. Aceasta s-a
manifestat, în special, prin aplicarea de amenzi sau destituire de
persoane din conducerea unor unitãþi productive, instituþii sau
ministere, ºi nu pe bazã de taxe constante sau continuu
ascendente, în raport cu gradul de poluare a mediului înconjurãtor;
– reducerea continuã, pânã la suprimarea volumului investiþional
destinat activitãþilor menite sã evite, sã reducã sau sã combatã,
pur ºi simplu, fenomenele de poluare a mediului înconjurãtor;
– lipsa unui personal adecvat de specialiºti (sau ignorarea
specialiºtilor) ºi chiar împiedicarea acestora sã-ºi desfãºoare
activitãþile legate de combaterea fenomenelor de poluare a
mediului, care sã urmãreascã în mod riguros fenomenele de
poluare ºi care sã elaboreze soluþii eficiente privind controlul,
reducerea ºi diminuarea poluãrii mediului ambiant;
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– cantitatea foarte redusã (ºi în foarte multe cazuri lipsa totalã) de
utilaje, aparaturã de detectare ºi mãsurare a gradului de poluare,
precum ºi de reactivi specifici utilizaþi în acest domeniu de activitate;
– politica ignorantã sau intenþionat ignorantã promovatã de guvernanþii
acelor timpuri, politicã care urmãrea cu orice preþ obþinerea unor
“beneficii” cât mai mari, producþii “record” ºi “depãºiri spectaculoase
peste plan”, cu orice preþ, ignorând total faptul cã din aceste “mari
succese” în dezvoltarea economicã, fãrã precedent pe plan mondial,
ar fi trebuit sã se aloce cheltuieli substanþiale impuse de protecþia
mediului înconjurãtor. Un mare numãr de unitãþi productive însumau
un numãr respectabil de ani de funcþionare continuã, “beneficiind”
de un înalt grad de uzurã moralã ºi mai ales fizicã. Ignoranþa generalã faþã de problemele deosebit de acute privind poluarea mediului
înconjurãtor a fost menþinutã ºi cultivatã în mod diabolic prin deþinerea cu stricteþe a monopolului asupra mijloacelor de informare în
masã (presa, radioul ºi televiziunea) de cãtre guvernanþii “comuniºti”,
la care s-a adãugat o izolare aproape totalã faþã de restul lumii.
Denaturarea intenþionatã a realitãþilor legate de efectele deosebit de
grave ºi violente aduse de fenomenele de poluare din þara noastrã a condus
la compromiterea pe termen mediu ºi lung a multor zone din România, în
ceea ce priveºte dezvoltarea normalã a florei ºi faunei ºi mai ales a unei
pãrþi importante a populaþiei.
Faþã de aceastã situaþie, deosebit de criticã pentru România, s-ar
impune urmãtoarele:
• elaborarea ºi intrarea în vigoare, cât mai repede posibil, a unei
legislaþii naþionale foarte severe, corespunzãtoare stãrii de lucruri
actuale privind protecþia mediului înconjurãtor;
• pregãtirea în þarã ºi în strãinãtate a unui personal calificat în
domeniul protecþiei mediului înconjurãtor;
• încurajarea, cu prioritate, a inventatorilor ce îºi aduc o contribuþie
importantã la acþiunea de protejare, detectare ºi reducere a
poluãrii mediului înconjurãtor;
• finanþarea urgentã a unui sistem informaþional pe plan naþional
care sã poatã intra în funcþiune într-un timp cât mai scurt ºi care sã
aibã ca obiectiv al activitãþii urmãrirea, depistarea, supravegherea,
combaterea ºi reducerea fenomenului de poluare a mediului
înconjurãtor din România;
• crearea pe întreg teritoriul þãrii a unei infrastructuri modulare,
eficiente, care sã supravegheze în permanenþã aplicarea cu rigurozitate ºi eficienþã a mãsurilor pentru protecþia mediului înconjurãtor;
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• condiþionarea desfãºurãrii activitãþii tuturor întreprinderilor (de stat
ºi particulare) de respectarea normelor privind protecþia mediului
înconjurãtor;
• încurajarea producþiei de energie pe cale chimicã ºi biochimicã,
prin procedee nepoluante.
Un rol deosebit de important va trebui sã-l aibã alinierea þãrii noastre
la statisticile internaþionale privind protecþia mediului înconjurãtor. Astfel,
pentru evidenþierea, supravegherea ºi combaterea fenomenelor de poluare
de pe teritoriul þãrii noastre, România va trebui sã participe din ce în ce mai
activ în cadrul organizaþiilor internaþionale ce au ca obiectiv de activitate
protejarea mediului înconjurãtor.
În prezent, pe plan internaþional, se încearcã sã se elaboreze, pe
baza statisticilor naþionale, o statisticã internaþionalã privind mediul
înconjurãtor. Astfel, sub îndrumarea ºi conducerea Comisiei de Statisticã a
Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi cu sprijinul financiar din cadrul Programului
Naþiunilor Unite pentru Mediul Înconjurãtor (PNUM), Biroul de Statisticã al
Secretariatului Naþiunilor Unite a iniþiat un program pentru dezvoltarea
statisticilor privind mediul înconjurãtor.
Prima fazã (1978-1987) a fost consacratã evaluãrii necesarului de
date ºi studierii practicilor utilizate în materie de statistici pe þãri ºi
organizaþii internaþionale. Rezultatele acestor anchete au fost prezentate în
cadrul a douã publicaþii, ºi anume:
– Survey of Environment Statistics: Frameworks Approaches and
Statistical Publication;
– Répertoire des statistiques de l’environnement.
Analizele efectuate în cadrul acestor lucrãri au relevat necesitatea
existenþei unui cadru simplu, susceptibil sã faciliteze organizarea ºi
elaborarea de statistici în domeniul complex al mediului înconjurãtor.
A doua fazã a programului, care este în prezent în curs de elaborare,
este consacratã punerii la punct a unui cadru pentru dezvoltarea de statistici
privind mediul înconjurãtor, calitatea acestuia ºi vizeazã elaborarea de
direcþii metodologice privind stabilirea de statistici ale mediului înconjurãtor
la nivel naþional. Acest cadru este utilizat, în special, pentru a determina
eficacitatea (puterea de expresie ºi eficienþa de utilizare) a statisticilor
privind mediul, precum ºi diversitatea subiectelor pe care le acoperã.
Obiectivul principal al seriei de rapoarte tehnice îl constituie propunerea de concepte, de definiþii ºi de clasificãri pentru variabilele statistice care
exprimã problemele prioritare care se pun în cea mai mare parte a þãrilor,
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probleme ce trebuie sã le aibã în vedere serviciile naþionale de statisticã în
cadrul unui program naþional de statisticã privind mediul înconjurãtor.
S-a practicat o largã consultare a colecþiilor naþionale ºi internaþionale
de statistici privind mediul, pentru a se ajunge la identificarea conceptelor,
definiþiilor, clasificãrilor ºi surselor de date aplicabile în general în funcþie de
modul în care variabilele astfel identificate reflectã nevoile cele mai
stringente ale planificãrilor ºi responsabilitãþile necesitate de cãtre domeniul
protecþiei mediului ambiant.
Aºa cum au fost ele descrise în raportul ONU, complexul de variabile
va putea fi încã mult detaliat faþã de fazele iniþiale ale unui program de
statistici privind mediul. Obiectivul vizat este de a furniza birourilor naþionale
de statisticã baza unei prime selecþii de serii statistice pertinente ºi de a
facilita alegerea definiþiilor, clasificãrilor ºi surselor de date apropiate. Din
acest punct de vedere, raportul poate fi considerat ca o parte
complementarã la CDSM iniþial.
Se propune, la nivel regional, în cooperare cu comisiile regionale ale
ONU, precum ºi ale altor organizaþii internaþionale interesate, aplicarea unor
tehnologii expuse în prezentul Raport ºi în adendum-ul acestuia.
Experienþa acumulatã cu aceastã ocazie va conduce la noi modificãri
ºi ajustãri ale unor concepþii privind evidenþierea variabilelor statistice
privind mediul. Aceste activitãþi vor deveni utile pentru dezvoltarea ºi
armonizarea operaþiunilor de culegere a datelor privind mediul (la nivel
naþional ºi internaþional).
Mai multe exemplare ale primei versiuni a raportului au fost
comunicate organismelor specializate ale Naþiunilor Unite, altor organizaþii
internaþionale ºi câtorva experþi în materie, cu scopul de a primi aprecierile
acestora asupra prezentãrii raportului, asupra conþinutului sãu tehnic ºi al
utilizãrii sale. Toate observaþiile care au inspirat aceastã primã tentativã de
prezentare a unui tablou curent al conceptelor ºi metodelor într-un domeniu
nou ºi cu evoluþie rapidã a statisticilor utilizate nu numai cã vor fi binevenite,
dar îºi vor aduce o contribuþie deosebitã la ameliorarea ºi optimizarea
metodologiilor deja existente.
Statisticile mediului cuprind elemente privind atât mediul natural, cât
ºi cel artificial (sau aºezãrile umane), unde sunt incluse o mare diversitate
de activitãþi umane, numeroase evenimente naturale ºi incidenþa acestora
asupra mediului. Statisticile mediului nu cuprind numai date ecologice ºi
date de control, ci ºi date referitoare la cauze generatoare de evenimente
care au un anumit grad de incidenþã asupra mediului, precum ºi asupra
activitãþilor desfãºurate de oameni într-un anumit perimetru sau regiune.
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La cea de-a XXIII-a sesiune a sa, Comisia de Statisticã a ONU a
solicitat Biroului de Statisticã sã pregãteascã un manual tehnic pentru
compilarea unor date statistice absolut prioritare în domeniul aºezãrilor
umane ºi al resurselor naturale. În acelaºi timp, deoarece statisticile
mediului sunt încã într-un stadiu experimental, s-a preferat ca conceptele ºi
metodele care s-au transmis printr-o serie de rapoarte sã se prezinte sub
forma unui anuar.
A. Caracteristici ale statisticilor mediului
1. Statisticile mediului includ numeroase discipline, sursele acestora
fiind deci foarte dispersate, iar pentru compilarea lor sunt folosite metode
diferite. Acestea urmeazã sã ofere o sintezã de date provenind din diferite
domenii ºi sunt destinate sã faciliteze formularea ºi evaluarea coordonatelor
de ordin politic, socioeconomic ºi ecologic ale mediului ambiant. Conþinutul
statisticilor mediului cuprind elementele mediului natural (aerul, climatul,
apa, solul), precum ºi biosfera, în care sunt cuprinse ºi aºezãrile umane. În
acest context, statisticile mediului definesc disponibilitãþile în resurse
naturale ºi natura lor, activitãþile umane ºi elementele naturale care
afecteazã mediul, interdependenþa dintre activitãþile umane ºi evenimentele
naturale, precum ºi reacþiile sociale legate de aceastã interdependenþã.
2. Statisticile mediului sunt compilate, stocate ºi difuzate prin
ministere, servicii centrale de statisticã, institute de cercetare, autoritãþi
locale ºi organizaþii internaþionale. Metodele de centralizare a datelor
respective includ recensãmintele, utilizarea registrelor administrative ºi a
reþelelor de detecþie. În general, procesele de strângere ºi compilare a
datelor diferã în mod considerabil, în funcþie de tehnicile de anchetã utilizate
în statisticile sociale ºi economice. De exemplu, datele care descriu
resursele naturale ºi calitatea mediului sunt bazate pe niºte parametri fizici,
adesea în funcþie de parametrii spaþiali. Aceste tipuri de date (informaþii
primare) sunt, în general, dispersate între numeroase organizaþii, ministere
ºi institute de cercetare ºi este extrem de dificil sã se obþinã o
compatibilitate ºi o precizie a acestora. Aceste instituþii sunt principalele
utilizatoare ale statisticilor privind mediul.
B. Cadrul pentru dezvoltarea statisticilor mediului – CDSM
3. Caracterul interdisciplinar al statisticilor mediului ºi diversitatea
producãtorilor ºi utilizatorilor reclamã o analizã comparativã a datelor
disponibile ºi o coordonare a operaþiunilor de colectare a datelor, de tratare,
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prelucrare ºi difuzare a acestora. Punerea la punct ºi organizarea
sistematicã a unui domeniu complex de statistici este o problemã care
deseori este atacatã de aplicarea de sisteme sau de direcþii metodologice
mai puþin riguroase. La nivel naþional ºi internaþional se fac eforturi pentru
elaborarea unui sistem sau a unui cadru de dezvoltare a statisticilor
mediului (CDSM), precum ºi a unui program planificat de statistici, pentru
prezentarea de date disponibile într-o publicaþie statisticã coerentã. Biroul
de Statisticã al Secretariatului ONU a studiat aceste tendinþe pentru a se
putea desprinde caracteristicile comune care pot fi incluse într-un cadru
internaþional cu aplicabilitate largã.
4. Pe baza rezultatelor acestor anchete, Biroul de Statisticã a pus la
punct un cadru pentru dezvoltarea statisticilor mediului (CDSM). Acest
cadru are ca obiectiv principal facilitarea dezvoltãrii, coordonãrii ºi
organizãrii statisticilor mediului ºi în mod particular se va ocupa de:
a. studierea problemelor ºi preocupãrilor legate de mediu ºi
determinarea aspectelor cuantificabile;
b. identificarea variabilelor pentru descrierea statisticã a aspectelor
cuantificabile ale mediului;
c. evaluarea necesitãþilor, surselor ºi disponibilitãþilor în materie de
date;
d. stabilirea structurii de bazã a datelor, a sistemelor de informaþie ºi
a aplicaþiilor statistice.
Tabelul 1
Prezentarea Cadrului de Dezvoltare a Statisticilor Mediului

ELEMENTE
ALE MEDIULUI
- Flora
- Fauna
- Atmosfera
- Apa
• dulce
• de mare
- Pãmântul/solul
• solul
• subsolul
- Aºezãrile umane

Categoriile de informaþii
Activitãþi sociale Incidenþe ale
ºi economice,
activitãþilor/
evenimente
evenimentelor
naturale
asupra naturii

Reacþiile
Inventarieri/
incidenþelor
stocãri ºi
asupra
condiþii de
mediului
referinþã
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5. Dupã cum se aratã în tabelul 1, CDSM asociazã elementele
mediului pe categorii de informaþii. Elementele mediului definesc conþinutul
elementelor statistice ale mediului. Datele statistice ale mediului natural se
referã, astfel, atât la caracteristicile aerului, apei ºi pãmântului, cât ºi la cele
ale biosferei (flora ºi fauna la care sunt adãugate aºezãrile umane) care
sunt prezente.
Datele statistice ale mediului artificial fac obiectul prezentului raport ºi,
în mod esenþial, trateazã aºezãrile umane, care cuprind elementele
materiale, pentru a se cunoaºte construcþiile, infrastructurile ºi serviciile.
6. Categoriile de informaþii prezentate în CDSM pornesc de la ideea
cã problemele mediului rezultã din activitãþile umane ºi elementele naturale.
Activitãþile umane ºi elementele naturale au incidenþe asupra mediului care,
la rândul lor, întreþin reacþii la nivel individual ºi social pentru a le evita sau
pentru a le atenua. Acest lanþ de acþiune a incidenþei ºi de reacþiune invitã la
o analizã aprofundatã a relaþiei “cauzã-efect”. Aceastã relaþie nu este totuºi
precizatã în cadrul CDSM, care, fiind conceputã printr-un scop de
organizare mai degrabã, decât de explicare, este concentratã pe
identificarea, descrierea ºi prezentarea variabilelor, care în alte situaþii pot fi
utilizate pentru a facilita ºi verifica veridicitatea relaþiilor cauzã-efect.
7. Conþinutul CDSM constã în “subiecte statistice”, cuprinzând
aspecte ale unor probleme de ordin general legate de mediu, care, din
punctul de vedere teoretic, pot sã se preteze la descrierea ºi analizarea lor
statisticã. Definirea subiectelor statistice în fiecare categorie de informaþii
constituie un pas important cãtre identificarea variabilelor apropiate de
fiecare subiect. Subiectele statistice sunt examinate la un nivel destul de
ridicat pe tot parcursul acestui raport.
Scurta recapitulare, redatã mai jos, a categoriilor de informaþii sub
care intrã subiectele statistice în seriile statistice ale cadrului au fãcut sã
aparã particularitãþile definitorii atât ale categoriilor de informaþii, cât ºi ale
subiectelor lor statistice respective.
a) Activitãþi sociale ºi economice, evenimente naturale
8. Activitãþile umane ºi evenimentele naturale sunt cuprinse în
aceastã categorie ºi le includ pe acelea care pot sã aibã o incidenþã directã
asupra elementelor mediului. Activitãþile umane constau, în principal, în
producþia ºi consumul de bunuri ºi servicii. Ele pot, de asemenea, sã
includã activitãþi vizând scopuri neeconomice. La originea incidenþei lor
asupra mediului se aflã utilizarea sau excesul direct al resurselor naturale
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sau deºeurile ºi emisiunile care rezultã din procesele de producþie ºi de
consum. Evenimentele ºi catastrofele naturale sunt incluse în aceeaºi
categorie de informaþii, deoarece activitãþile umane au o anumitã contribuþie
în catastrofele naturale, iar evenimentele naturale pot avea repercusiuni
asupra tuturor evenimentelor mediului.
b) Incidenþa asupra mediului de activitãþi
9. Subiectele statistice cuprinse în aceastã categorie de informaþii
reprezintã incidenþele activitãþilor socioeconomice ºi evenimentelor naturale.
Reacþiile acestor evenimente asupra mediului (a se vedea paragraful nr. 10
de mai jos) au în mod egal efecte asupra mediului ºi deci de remarcat asupra bunãstãrii omului, incidenþele asupra mediului putând cuprinde epuizarea
sau descoperirea de noi resurse naturale, modificãri în concentrarea poluãrii
mediilor ambiante ºi deteriorarea sau ameliorarea condiþiilor de viaþã în
aºezãrile umane.
c) Reacþii ale incidenþelor asupra mediului
10. Indivizii, grupurile sociale, organizaþiile neguvernamentale ºi
autoritãþile publice reacþioneazã în moduri diferite faþã de incidenþele asupra
mediului. Reacþiile lor sunt destinate sã previnã incidenþele dãunãtoare, sã
lupte împotriva lor. Politicile ºi programele adoptate, precum ºi proiectele
destinate a fi puse în practicã cuprind controlul poluanþilor ºi lupta împotriva
substanþelor poluante, punerea la punct ºi aplicarea tehnicilor ecologice
(igienei ecologice), modificãri ale normelor de consum, amenajarea ºi
utilizarea raþionalã a resurselor naturale, prevenirea catastrofelor naturale ºi
atenuarea riscurilor care sunt legate de amenajarea aºezãrilor umane.
11. Subiectele statistice ale acestei categorii constituie un punct de
referinþã ºi ilustreazã relaþiile care existã faþã de alte domenii în vederea
unei analize statistice a raporturilor lor. Ele cuprind stocurile de resurse
naturale, capitalul fix al aºezãrilor umane. Acestea se referã, de asemenea,
la inventarierea mediului, precum ºi a condiþiilor ecologice, demografice,
meteorologice sau geografice.
C. Obiectivele ºi structura Raportului privind dezvoltarea CDSM
12. Obiectivul principal al raportului privind Cadrul Dezvoltãrii Statisticii Mediului este de a propune concepte, definiþii ºi clasificãri pentru variabilele statistice care descriu aspectele legate de mediu, precum ºi pe cele
legate de fenomenele socioeconomice care aparþin aºezãrilor umane. Ale-
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gerea variabilelor este coroboratã în funcþie de factorii interesaþi responsabili ai planificãrii generale din domeniul mediului ambiant. Aceste statistici
pot sã furnizeze directorilor tehnici ºi celor administrativi date de bazã
pentru completarea informaþiilor obþinute în cadrul cercetãrilor specializate.
În mãsura posibilitãþilor, s-au reþinut variabilele care pot servi ca date de
bazã pentru elaborarea de indicatori ºi indici ai mediului înconjurãtor. Alte
criterii specifice utilizate pentru gãsirea variabilelor statistice sunt:
a. pertinenþa variabilei în raport cu problemele mediului ºi subiectelor
statistice ale CDSM;
b. disponibilitatea de date ºi facilitãþi de obþinere a acestor date;
c. gradul de sensibilitate la schimbãrile mediului ºi condiþiilor în
aºezãrile umane;
d. posibilitãþi de comparare pe plan internaþional.
13. Lista variabilelor nu este exhaustivã ºi nu este singura care poate
servi la evaluarea problemelor mediului. Se poate ca situaþia ºi prioritãþile
proprii fiecãrei þãri sã solicite gãsirea ºi formularea altor subiecte statistice
cu variabile care se raporteazã. În majoritatea cazurilor, raportul va furniza
cel puþin un punct de plecare pentru o primã selecþie de serii statistice
apropiate ºi va facilita gãsirea clasificãrilor ºi a resurselor de date
pertinente. Structura suplã a CDSM, pe care prezentul raport se bazeazã,
permite o selectare sau o reorganizare a subiectelor ºi variabilelor statistice
corespunzãtoare care se preteazã evaluãrilor globale ºi studiilor în condiþiile
mediului din câteva þãri.
14. Raportul nu furnizeazã recomandãri asupra modului de elaborare
a unui program de statisticã. Sunt prezentate câteva indicaþii asupra tipurilor
de surse de date ºi câteva exemple de prezentare a datelor (a se vedea
paragraful nr. 17 de mai jos). Colectarea, prelucrarea, stocarea ºi regãsirea
în baza de date, precum ºi modalitãþile de difuzare ºi publicare a acestora
sunt, de asemenea, abordate ºi prezentate în contextul raportului.
Diferenþele marcante privind aspectele administrative ale politicilor mediului
înconjurãtor fac ca aceste probleme sã fie abordate de la caz la caz (a se
vedea în acest sens paragraful de mai jos).
15. Prezentul raport descrie statisticile mediului artificial privind
elementele aºezãrilor omeneºti prezente în Cadrul Dezvoltãrii Statisticii
Mediului. Un alt raport tehnic, care este în prezent în curs de pregãtire, va fi
consacrat mediului natural, pentru a se cunoaºte fauna, flora, atmosfera,
apa ºi solul. Planul general al celor douã volume reia categoriile de
informaþii ale CDSM descrise mai sus. În continuare sunt prezentate datele
ce sunt conþinute în volumul consacrat statisticilor mediului natural:
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A. Activitãþi sociale ºi economice, evenimente naturale
1. Utilizarea resurselor ºi activitãþi conexe;
2. Emisiuni ºi respingeri;
3. Evenimente naturale.
B. Incidenþe asupra mediului de activitãþi
1. Epuizarea sau creºterea resurselor;
2. Concentrãri ale mediilor poluante ºi ale deºeurilor;
3. Incidenþe biologice ºi ecologice;
4. Incidenþe asupra sãnãtãþii ºi bunãstãrii populaþiei.
C. Reacþiile incidenþelor asupra mediului
1. Gestiunea resurselor;
2. Controlul asupra poluãrii ºi lupta împotriva poluãrii;
3. Prevenirea catastrofelor naturale ºi atenuarea riscurilor care sunt
legate de acestea.
D. Inventare, stocuri ºi condiþii de referinþã
1. Inventarul resurselor naturale;
2. Inventarul mediului;
3. Condiþii de referinþã.
16. Aplicarea CDSM în prezentul raport permite utilizarea unui sistem
de cod alfa-numeric unde literele mari revin categoriilor mediului, cifrele
subiectelor statistice, iar literele mici variabilelor statistice. Astfel, A.2.1.d. se
referã la variabila (d), “Deºeuri solide”, a subiectului statistic 2.1. “Emisiunea
ºi respingerea deºeurilor”, care face parte din rubrica A.2., “Alte activitãþi”, a
categoriei A, “Activitãþi sociale ºi economice, evenimente naturale”.
17. Pentru fiecare subiect statistic, raportul furnizeazã:
a. o descriere a subiectului ºi a problemelor corespunzãtoare în
domeniul mediului ºi aºezãrilor umane;
b. o listã de variabile statistice ºi clasificarea lor cu indicarea relaþiilor
care conduc la alegerea unei variabile speciale, însoþitã de
explicaþii privind conceptele, definiþiile ºi clasificãrile;
c. o indicaþie a sursei probabile de date ºi a metodelor de colectare.
În unele cazuri, se indicã deopotrivã tabele care pot avea o utilitate
specialã, alte moduri de prezentare a datelor, sub forma hãrþilor
sau graficelor, cu posibilitãþi de transformare a datelor de bazã în
indicatori sau indici.
18. Textul Raportului conduce la o anexã care dã lista tuturor
variabilelor statistice sub formã de tabele ºi urmeazã sistemul cadrului
alfanumeric descris mai sus. Pentru fiecare variabilã, unitãþile de mãsurã,
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definiþiile ºi explicaþiile, clasificãrile ºi sursele posibile de date sunt
deopotrivã prezentate. Aceste anexe se vor dovedi întotdeauna utile pentru
aplicaþii în cadrul programelor naþionale de statisticã. Textul acestuia
vizeazã furnizarea de date complementare asupra variabilelor statistice
pentru analiza ºi utilizarea statisticilor mediului.

I. Statistici asupra aºezãrilor omeneºti
A. Noþiunea de aºezãri umane
19. Aºezãrile umane constituie un element major al Planului de
acþiune pentru mediu. Acesta conþine recomandãri detaliate privind
amenajarea aºezãrilor umane, având în vedere asigurarea calitãþii mediului.
Conferinþa Naþiunilor Unite privind aºezãrile umane (HABITAT) a evidenþiat
numeroase asemenea recomandãri, cãrora le-a dat o primã descriere
generalã, mergând pe linia definirii noþiunii de aºezãri umane.
Reþeaua aºezãrilor umane se compune din elemente materiale ºi
servicii care constituie pentru acestea substratul material. Elementele
materiale cuprind construcþiile (suprastructura de formã) de dimensiuni ºi
forme diferite, pe care omul le-a construit cu materiale variate pentru
garantarea securitãþii sale, pentru protejarea vieþii personale, pentru
protejarea sa împotriva acþiunii nefavorabile a elementelor naturale, precum
ºi pentru afirmarea individualitãþii sale în cadrul unei comunitãþi ºi, de
asemenea, infrastructurile ºi echipamentele (reþele complexe) destinate sã
asigure circulaþia între clãdiri a persoanelor, a mãrfurilor, energiei ºi
informaþiei. Serviciile înglobeazã tot ceea ce este în legãturã cu educaþia,
sãnãtatea, cultura, asigurãrile ºi protecþia socialã, ocupaþiile ºi alimentaþia
populaþiei aºezãrilor umane.
20. În descrierile privind aºezãrile umane s-a pus accentul asupra
interacþiunii dintre activitãþile umane, economice ºi socioculturale în cadrul
mediului fizic particular.
B. Preocupãri privind aºezãrile umane
21. Ameliorarea calitãþii vieþii, în cadrul aºezãrilor umane, a fost
consideratã ca un obiectiv prioritar, de cea mai mare importanþã, al tuturor
politicilor promovate în toate aºezãrile omeneºti. Existenþa ºi calitatea
elementelor materiale ºi ale serviciilor descrise determinã în ce mãsurã
acest obiectiv este atins. Preocupãri mai importante privind aºezãrile
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omeneºti au fost definite, de asemenea, de Conferinþa privind aºezãmântul
de locuit. Aceste preocupãri au fost tratate într-un studiu internaþional al
“perspectivelor în materie de mediu pânã în anul 2000 ºi mai departe”. În
majoritatea studiilor privind aºezãrile umane, problemele cele mai abordate
au fost:
a. creºterea rapidã a populaþiei;
b. insuficienþa construcþiilor ºi a serviciilor de bazã, mai ales în
aºezãrile “periferice”;
c. suprapopularea ºi declinul urban;
d. degradarea mediului datoritã evacuãrii deºeurilor, precum ºi a altor
forme de poluare;
e. absenþa serviciilor ºi a infrastructurii conexe în aºezãrile rurale ºi
urbane, în special în domeniul distribuþiei apei ºi al asanãrii;
f. deteriorarea patrimoniului cultural;
g. efectele nocive asupra sãnãtãþii ºi deteriorarea condiþiilor de viaþã.
22. Toate aceste probleme se referã la aspectele sociale, economice
ºi sunt legate de mediul înconjurãtor al aºezãrilor omeneºti. De fapt,
întreaga sistematizare a aºezãrilor umane implicã o transformare a mediului
natural în mediu artificial, cu problemele ecologice care decurg din acest
fenomen. Dupã pãrerea experþilor din Comisia Mondialã pentru Mediu ºi
Dezvoltare, rapiditatea urbanizãrii este unul dintre aspectele cele mai dificile
ale dezvoltãrii aºezãrilor umane, deoarece acesta afecteazã atât mediul
artificial, cât ºi pe cel natural.
23. Fiind datã multitudinea factorilor care trebuie sã contribuie la o
descriere detaliatã ºi distinctã a fiecãrei probleme în vederea luãrii unei
decizii corecte, s-a optat pentru descrierea acestora în cadrul larg al CDSM.
Fiecare subiect statistic ºi variabilele alese pentru a-l reprezenta sunt
examinate în text ºi enumerate cu adnotãri în anexã.
24. Dupã cum s-a amintit în introducere, “Cadrul pentru dezvoltarea
statisticilor mediului” transpune preocupãrile de ordin general privind mediul
în subiecte statistice mai operaþionale. Astfel, CDSM subliniazã aspectele
mediilor aºezãmintelor umane, fãrã a pierde din vedere relaþiile lor cu alte
probleme socioeconomice ºi culturale. În acelaºi timp, CDSM pune accentul
pe incidenþele asupra mediului. Factorii care nu influenþeazã în mod direct
aspectele mediului aºezãrilor umane, dar care sunt legaºi de activitãþi care
exercitã o astfel de influenþã sunt (sau par sã fie) enumerate la rubrica
“condiþii de referinþã”. Acestea se referã la stratificarea socioeconomicã ºi la
compoziþia etnicã a locuitorilor aºezãrilor umane, precum ºi la fenomenul
industrializãrii ºi al condiþiilor climatice globale.
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C. Probleme generale de metodologie
25. Prezenta secþiune trateazã probleme generale de metodologie.
Distincþia între aºezãrile umane urbane ºi aºezãrile umane rurale este o
problemã care nu a fost încã rezolvatã într-un mod satisfãcãtor, mai ales
când se ajunge la comparaþii pe plan internaþional. La fel, construcþiile se
preteazã mai greu la o definire ºi clasificare genericã, datoritã caracteristicilor extrem de diversificate ale “cocioabelor” ºi ale “construcþiilor cu totul
ieºite din comun” ºi relaþiilor complexe cu activitãþile unui sector restructurat.
Intrãrile datelor ºi colectarea acestora plecând de la surse extrem de
diverse constituie una dintre problemele statisticilor mediului; în cadrul
aºezãrilor umane, aceastã problemã este vizibilã în special când se are în
vedere evaluarea statutului de aºezãri “marginale” ºi când se stabileºte un
loc între datele de control ºi statisticile socioeconomice clasice.
26. Repartiþia geograficã a datelor este esenþialã în activitatea de cercetare ºi analizare a mediului. Efectele asupra mediului se produc în interior
ºi prin intermediul elementelor ºi proceselor ecosistemelor. Sistemele
urbane au fost considerate ca niºte ecosisteme sau ca “apropieri ecologice
integrate de planificarea aºezãrilor umane”. În mod evident, administratorii
aºezãrilor particulare au nevoie de serii de date complete pentru fiecare
dintre aºezãrile care îi intereseazã. Totodatã, dupã cum s-a putut observa ºi
în introducere, statisticile asupra mediului care s-au produs privesc, în
principal, planificatorii ºi conducerile executive ale statelor naþionale.
27. O problemã de ordin metodologic care se pune în evaluarea
aºezãrilor umane este descrierea statisticã a caracteristicilor rurale ºi
urbane ale aºezãrilor. Nu existã o clasificare convenitã pe plan internaþional
care sã poatã fi utilizatã pentru definirea unei aºezãri ca “ruralã” sau ca
“urbanã”, deoarece caracteristicile care permit diferenþierea acestor medii
variazã de la o þarã la alta.
28. Prezentul raport al ONU privind CDSM îºi propune sã trateze
datele privind mãrimea oraºelor sau a altor aºezãri, urmãrind o clasificare
mai aprofundatã, în funcþie de importanþa acestora, precum ºi a gradului de
poluare. Clasificarea aºezãrilor umane dupã cifra populaþiei poate sã aducã
unele completãri utile în ceea ce priveºte distincþia care s-ar putea face
între aºezãrile urbane ºi cele rurale. În acest sens trebuie amintit faptul cã
definiþiile naþionale ale zonelor urbane sau rurale sunt adesea determinate
de importanþa demograficã a localitãþilor respective.
29. O altã clasificare posibilã pe regiuni subnaþionale sau zone
administrative nu este indicatã, dar poate fi aplicatã pentru a înlocui sau a
completa statisticile mediului privind aºezãrile umane.
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30. Evaluarea unitãþilor de locuit frecvent descrise ca niºte “cocioabe”
sau ca niºte “colonii” constituie o problemã intersectorialã care nu este
tratatã într-un mod adecvat de statisticile propuse. Expresia “cocioabe”
desemneazã locuinþele vechi, care s-au deteriorat, deoarece sunt întreþinute
necorespunzãtor ºi deseori sunt suprapopulate. Coloniile sunt zone în care
unitãþile de locuit au fost construite pe niºte terenuri ocupate în mod ilegal.
Acestea se întâlnesc, de obicei, în zonele suburbane, la periferia marilor
oraºe. În recensãmintele privind locuinþele, aceste unitãþi de locuit sunt
denumite “unitãþi de locuit marginale”. Acestea, la rândul lor, se împart în
trei categorii, ºi anume:
a. unitãþi de locuit improvizate;
b. unitãþi de locuit situate în construcþii improprii pentru un astfel de
scop;
c. alte localuri care nu sunt destinate a fi locuite de oameni.
Referitor la aceste trei categorii de unitãþi de locuit, în prezentul
Raport, acestea sunt denumite “habitat marginal”.
31. Una dintre problemele care privesc evaluarea habitatului marginal
ale cãrui elemente variazã este aceea de a dispune de date comparabile.
La aceste diferenþieri se adaugã încã multe altele care nu pot fi determinate
prin simple date fizice.
32. O altã problemã de ordin general este aceea referitoare la
frecvenþa colectãrii ºi prezentãrii de date. În principiu, statisticile sunt
prezentate la finalele fiecãrui an. Datele asupra mediului sunt culese la
intervale foarte diferite, mergând de la câteva decenii, pentru unele
recensãminte importante, la un ritm lunar, cotidian sau orar sau chiar la un
control continuu. O activitate importantã constã în tratarea acestor date în
vederea prezentãrii lor anuale. Aceasta nu exclude, în acest interval de
timp, prezentarea de date lunare sau cotidiene ale cãror fluctuaþii sezoniere
sunt de un cert interes. În astfel de cazuri, frecvenþa prezentãrii este un mod
expres indicat. În alte cazuri, este imposibil sã se prezinte date anuale care
nu sunt disponibile datoritã periodicitãþii recensãmintelor sau anchetelor.
33. Una dintre trãsãturile distincte ale statisticilor referitoare la
aºezãrile umane este marea diversitate a surselor de infirmaþii:
recensãminte, anchete, arhive ale administraþiilor municipalitãþilor etc. S-a
recurs, de asemenea, pe scarã largã, la date statistice de bazã, general
recunoscute de cãtre birourile de statisticã în cursul recensãmintelor sau
anchetelor asupra populaþiei ºi locuinþei, în cadrul studiilor asupra ramurilor
economice (construcþii, transporturi). Alte date au provenit din studii exacte
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asupra calitãþii vieþii, habitatului marginal sau sãnãtãþii publice. Aceste studii
pot fi efectuate atât de cãtre birourile de statisticã, cât ºi de cãtre institute de
cercetare specializate.
34. Alte activitãþi legate de colectarea de informaþii depãºesc, în
general, cadrul activitãþii serviciilor centrale de statisticã. Se poate cita în
acest sens controlul poluãrii mediului înconjurãtor, precum ºi al aºezãrilor
umane. Datele de control solicitã, în general, o tratare mai elaboratã înainte
de a apãrea într-o lucrare statisticã sau de a fi difuzate sub alte forme.
Acestea sunt datele exacte, care în cazurile aºezãrilor umane nu reflectã
incidenþele asupra cartierului, oraºului sau asupra locuitorilor acestor zone.
Se pare cã nu existã încã un model ºi nicio procedurã cu caracter general
care sã poatã sã fie larg recomandatã pentru a transforma datele exacte în
informaþii caracteristice regiunii respective.
Tabelul 2
Numãrul de entitãþi ∆ necesare locuirii
unei populaþii de 1 milion de indivizi
K
Numãr de
gospodãrii
per unitate
1,0
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00

Dimensiunea medie a gospodãriilor (h s)
2,5
400.000
320.000
266.668
228.560
200.000
177.778
160.000
141.454
133.332
123.077
114.286
106.667
100.000
94.116
88.888
84.210
80.000

3,0
333.333
266.666
222.220
180.476
166.667
148.148
133.333
121.212
111.111
102.563
99.237
88.889
83.333
78.431
74.074
70.173
66.667

3,5
285.714
228.571
190.476
163.257
132.857
126.983
114.286
103.896
95.237
87.912
81.632
76.190
71.429
67.277
63.492
60.149
57.133

4,0
250.000
200.000
166.667
142.850
125.000
111.111
100.000
90.909
83.333
76.923
71.428
66.667
62.500
58.834
55.555
52.632
50.000

4,5
222.222
177.778
148.148
126.984
111.111
98.765
88.889
80.807
74.074
68.376
63.482
59.259
55.556
52.288
49.383
46.784
44.444

5,0
200.100
160.000
133.332
114.286
100.000
88.888
80.000
72.272
66.666
61.538
57.143
53.333
50.000
47.059
44.444
42.105
40.000

5,5
6,0
181.818 166.667
145.454 133.334
121.212 111.111
103.896 95.239
90.909 83.334
80.808 74.074
72.727 66.667
66.114 60.606
60.606 55.555
55.944 51.282
51.948 47.618
48.484 44.445
45.455 41.667
42.781 39.216
40.404 37.037
38.276 35.088
36.364 33.333

Sursa: Anchetã privind situaþia locuinþelor în lume în 1974 (Naþiunile Unite, 1975).
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II. Statistici privind aºezãrile umane: concepte ºi metode
A. Activitãþi sociale ºi economice, evenimente naturale
35. Activitãþile socioeconomice care au incidenþe asupra elementelor
mediului, legate de aºezãrile umane, sunt împãrþite în douã categorii:
A.1. Creºterea ºi evoluþia aºezãrilor umane
ºi
A.2. Alte activitãþi
Prima categorie priveºte direct construirea sau utilizarea habitatului
(aºezãri omeneºti). Cea de-a doua categorie include emisiunile ºi îndepãrtarea deºeurilor care se produc cu ocazia unei activitãþi socioeconomice.
Acestea sunt considerate ca fiind la originea unei serii de activitãþi poluante.
Activitãþile cu grad înalt de periclitate la locurile de muncã figureazã în
special la rubrica “alte activitãþi”, dar nu sunt prezentate în mod detaliat în
prezentul raport.
36. Evenimentele naturale cum sunt cutremurele de pãmânt,
alunecãrile de teren, uraganele sau inundaþiile fac obiectul unei categorii
distincte faþã de activitãþile socioeconomice ºi cele asimilate acestora.
Aceste evenimente constituie o expresie a forþelor naturale ºi nu depind de
comportamentul oamenilor. Cu toate acestea, anumite activitãþi ale omului
pot contribui la producerea unor catastrofe naturale. Aºa cum sunt indicate
în secþiunea B, incidenþele catastrofelor naturale asupra aºezãrilor umane
sunt exprimate în termeni de pierderi ºi distrugeri materiale ºi de pierderi de
vieþi omeneºti (morþi ºi/sau rãniþi).
A.1. Creºterea ºi evoluþia aºezãrilor umane
A.1.1. Creºterea ºi deplasarea populaþiei
37. Variaþiile cifrei privind populaþia unei regiuni sunt determinate, în
mod esenþial, de douã fenomene demografice, ºi anume: creºterea
populaþiei ºi migrarea acesteia. Acestea au o influenþã deosebitã asupra
infrastructurii ºi serviciilor. Chiar dacã migrarea poate fi consideratã ca un
facor de creºtere demograficã, ea este deseori prezentatã sub forma unei
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variabile distincte, având în vedere incidenþele sale naturale ºi imprevizibile
asupra gradului de variaþie a populaþiei aºezãrilor urbane ºi rurale. În
consecinþã, provocând o urbanizare rapidã ºi anarhicã, migraþia face
presiuni asupra centrelor urbane. Analize recente ale procesului de
urbanizare au insistat asupra aportului celor care migreazã cãtre centrele
urbane, în activitãþile sectorului restructurat ºi al dezvoltãrii economice.
38. Variabilele alese pentru caracterizarea creºterii ºi deplasãrii
populaþiei figureazã în tabelul de mai jos. Variabila (a), procentul mediu de
creºtere a populaþiei, este un indicator demografic tip, calculat, în general,
ca procent mediu anual exponenþial al creºterii populaþiei. Procentul de
migrare netã, variabila (b), mãsoarã diferenþa dintre imigrarea brutã ºi
emigrarea brutã la 1.000 locuitori (populaþie medie). Aceste variabile trebuie
sã fie calculate pe marile oraºe ºi aºezãri umane în funcþie de cifra
populaþiei, în scopul evaluãrii tendinþelor de urbanizare ºi de reperare a
aºezãrilor care cunosc o miºcare rapidã a populaþiei.
Variabile (unitate de mãsurã)
a. Procentul mediu de creºtere a populaþiei (%)
b. Procentul de migrare netã la 1.000 locuitori

Clasificãri

A.1.2. Construcþia de locuinþe, infrastructura ºi echipamentele
39. Activitãþile de construcþie reprezintã unul dintre principalele criterii
de distincþie între mediul “artificial” ºi mediul “natural”. Incidenþele lor asupra
mediului natural sunt prezentate în raportul asupra statisticilor mediului
natural. În ceea ce priveºte aºezãrile umane, activitãþile de construcþie au
incidenþe asupra utilizãrii terenurilor, densitatea habitatului, cantitatea ºi
calitatea locuinþelor, serviciilor ºi infrastructurilor. Construcþia poate avea, de
asemenea, ca obiect remedierea deteriorãrii condiþiilor de viaþã, cum indicã
secþiunea C.1., de unde dificultatea, uneori, de distincþie netã a incidenþelor
asupra mediului, reacþiile incidenþelor asupra mediului. Construcþia, de
asemenea, joacã un rol important în formarea capitalului fix într-o þarã, fapt
pus în evidenþã de un indicator al situaþiei economice de referinþã. Noile
construcþii luate separat de alte activitãþi de construcþii altereazã compoziþia
parcului de locuinþe ºi de infrastructurã.
40. Variabilele statistice se clasificã în funcþie de trei mari tipuri de
construcþii: construcþii pentru locuit, construcþii cu alte utilizãri decât acelea
de locuinþe ºi lucrãri de geniu civil.
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Varibile (unitate de mãsurã)
a. Unitatea de locuit (numãr)

Clasificãri
Tipul unitãþii de locuit
Tipul activitãþii de construcþie
Tipul investitorului
b. Localuri de locuit colective, altele decât unitãþile Categoria localurilor de locuit colective
de locuinþã
Tipul de activitate de construcþie
c. Construcþii de locuinþe ºi construcþii destinate
Tipul de construcþie
altor scopuri (numãr)
d. Diminuarea parcului de locuinþe (numãr)
Categoria localurilor de locuit
Diminuarea parcului
e. Lucrãri civile de geniu (numãrul lucrãrilor, kilometri
de drumuri, strãzi, ºosele ºi alte unitãþi de mãsurã)

41. Pentru construcþii, variabila de bazã este localul destinat locuirii,
care poate fi socotit ca o unitate de locuit (variabila (a)) sau ca un local
colectiv (variabila (b)). Unitãþile de locuit marginale constituie un aspect
special al aºezãrilor umane ºi sunt plasate într-o categorie separatã. În
prezent sunt disponibile date privitoare la construirea acestor unitãþi de
locuit. În literatura de specialitate existã în prezent lucrarea Principii ºi
recomandãri privind recensãmintele populaþiei ºi ale locuinþelor, lucrare care
vine în ajutorul activitãþii de clasificare a unitãþilor de locuit. Trebuie
menþionat faptul cã actualele statistici se limiteazã, în general, la construcþia
autorizatã de locuinþe, neþinând cont de unitãþile de locuit ale sectorului
“paralel” (aºa cum sunt numite unitãþile construite fãrã autorizaþie).
42. Numãrul total al unitãþilor de locuit terminate în cursul unei
perioade date cuprinde nu numai locuinþele noi, dar ºi locuinþele devenite
vacante ca urmare a renovãrilor, extinderilor sau transformãrilor unitãþilor
existente anterior.
43. În þãrile în curs de dezvoltare, sectorul “paralel” ocupã un loc
important în construcþii. El face obiectul unei categorii aparte de clasificare
“dupã tipul de investitor”. Structura sectorului “paralel” diferã mult în funcþie
de þarã ºi de nivelul de culturã ºi civilizaþie. Sectorul “paralel” se poate
caracteriza prin urmãtoarele trãsãturi:
– facilitatea de acces;
– importanþa resurselor autohtone;
– caracterul familial al întreprinderilor;
– operaþiuni la scarã micã;
– utilizarea de tehnici cu intensitate mare ºi a mâinii de lucru adaptate;
– achiziþionarea de know-how în afara cadrului instituþional;
– caracter nereglementat ºi necompetitiv.
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44. Localurile de locuit colective (hotelurile, motelurile) sunt destinate
locuirii lor de cãtre grupuri mai numeroase de persoane sau de mai multe
familii. Aceste localuri sunt, în general, dotate cu instalaþii: bucãtãrii, corpuri
sanitare, sãli de baie, sufragerii, care sunt utilizate în comun de cãtre
ocupanþii lor. Activitatea de construcþii a clãdirilor (variabila (c)) þine seama,
în mod esenþial, de localurile destinate altor scopuri decât acelea pentru
locuinþele propriu-zise, cum ar fi construcþii industriale, construcþii
comerciale, ºcoli, policlinici, dispensare. Pentru a cunoaºte variaþia netã a
parcului de locuinþe, pe parcursul unei perioade date, trebuie luatã în
considerare diminuarea acestui parc prin transformarea, demolarea,
deteriorarea anumitor locuinþe la un moment dat, activitãþi care figureazã ca
obiect al statisticii construcþiei de clãdiri, infrastructuri sau alte funcþionalitãþi.
45. Conform practicii internaþionale, construcþia infrastructurii este
prezentatã în termeni de “lucrãri civile de geniu” (variabila (e)). Clasificarea
dupã tipul de infrastructurã face distincþia principalelor funcþiuni ale
infrastructurii – transport, energie, comunicaþii ºi aprovizionare cu apã.
46. Datele privind construirea de locuinþe provin, în majoritatea
cazurilor, din registrele municipale care conþin evidenþa autorizaþiilor de
construcþii. De asemenea, aceste date sunt furnizate ºi de anchetele
efectuate în legãturã cu construcþiile de locuinþe, precum ºi pe baza
estimãrilor indirecte, calculate în urma recensãmintelor. Un rol deosebit îl au
datele obþinute din aspectele specializate. În general, anchetele ºi
raporturile specializate privind locuinþele trateazã aspecte ale locuinþei ºi
permit ca între douã recensãminte sã se estimeze numãrul de case noi
construite. Sunt necesare, de asemenea, anchete specializate pentru
evaluarea activitãþii sectorului “paralel”, al cãrui volum ºi calitate diferã
foarte mult de cea a sectorului “oficial”.
47. În prezent nu existã niciun fel de ramurã recunoscutã pe plan
internaþional privind colectarea de date referitoare la construcþiile civile de
geniu. Acest lucru este determinat de faptul cã trebuie sã se apeleze la o
mulþime de surse pentru a obþine date asupra diferitelor tipuri de
infrastructurã.
A.1.3. Serviciile publice (energie ºi aprovizionare cu apã)
48. Elementele materiale care constituie mediul aºezãrilor umane ºi
reþelele complexe destinate sã asigure circulaþia persoanelor ºi a bunurilor
în cadrul unui habitat nu pot funcþiona fãrã existenþa unor servicii publice
privind aprovizionarea cu apã ºi energie. Într-o mare mãsurã, prezenþa (sau

250
absenþa) acestor servicii publice determinã calitatea habitatului analizat.
Elementul din dotarea locuinþelor destinat primirii acestor servicii figureazã
la categoria “inventar”.
49. Datele înscrise în tabelul de mai jos se referã la aprovizionarea cu
energie ºi apã. Aceste activitãþi presupun douã categorii de incidenþe: prima
se referã la punerea la dispoziþie a acestor servicii, iar a doua se referã la
gradul de poluare în urma distribuirii acestor servicii. Serviciile privind
aprovizionarea cu apã ºi energie pot sã ajute, de asemenea, la
determinarea consumului unor anumite materiale ºi a celui de energie.
Variabile
Clasificãri
(unitate de mãsurã)
a. Aprovizionarea cu energie Va fi prezentatã în raportul privind statisticile mediului natural
b. Aprovizionarea cu apã
Idem

A.1.4. Transporturi
50. Mijloacele de transport constituie un factor important în
dezvoltarea oraºelor în mãsura în care acestea sunt constituite ca un
element indispensabil al procesului de muncã ºi al concentraþiei de servicii.
Aceste mijloace joacã un rol important în întreaga dezvoltare a zonelor
urbane ºi rurale. Amenajarea reþelelor de transport are importante incidenþe
asupra habitatului, acestea aducând modificãri aºezãrilor umane. De
asemenea, acestea modificã condiþiile de acces ale infrastructurilor ºi ale
serviciilor ºi emit probleme legate de poluare ºi de accidentele de circulaþie.
51. Variabilele înscrise în tabelul de mai jos privesc circulaþia
(variabilele a, b ºi c) ºi transportul de cãlãtori ºi mãrfuri (variabilele d ºi e).
Ele sunt legate de statisticile de transport cu scopul de a contura o imagine
asupra incidenþelor legate de utilizarea unui mod sau a altuia de transport.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Vehicule rutiere potenþiale (numãr)
b. Sosiri ºi plecãri de nave în ºi din porturi (numãr/tonaj)
c. Traficul aerian (numãrul de zboruri)
d. Transportul de cãlãtori (numãr de cãlãtori/kilometri)
e. Transportul de mãrfuri (tone, tonã/kilometru)

Clasificãri
Tipul de vehicul rutier
Oraºe porturi
Marile oraºe (numele aeroporturilor)
Nod de transport. Oraºe mari
Modul de transport

52. Aceste date sunt extrase din anchetele anuale asupra transportului
ºi din registrele de înregistrare a vehiculelor, înregistrarea cãlãtorilor, a
mãrfurilor transportate, date colectate ºi pãstrate de autoritãþile responsabile
cu circulaþia ºi transportul de cãlãtori ºi de mãrfuri.
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A.1.5. Utilizarea solului în aºezãrile umane
53. Statisticile de utilizare a solului în aºezãrile umane furnizeazã
informaþii asupra principalelor categorii ale activitãþilor umane curente în
diferite regiuni. Ele indicã repartizarea geograficã a activitãþilor. Aceste
statistici nu permit totuºi cuantificarea ºi nu indicã intensitatea activitãþilor
umane. Datele privind utilizarea globalã a solului (în special terenurile din
afara perimetrului aºezãrilor umane) sunt prezentate cu titlu informativ în
raportul cu privire la statisticile asupra mediului natural, unde se pot gãsi în
detaliu amãnunte cu statistica de utilizare a solului.
54. Principala variabilã (a), indicatã în tabelul de mai jos, este
suprafaþa solului, pe tipuri de utilizare. Sunt luate în considerare terenurile
ocupate cu construcþii rezidenþiale, industriale, comerciale, utilizate pentru
cãi de transport sau folosite pentru petrecerea timpului liber. Pentru a face
sã se revadã importanþa acestor variabile s-a indicat, în mod separat,
habitatul marginal (variabila b). Nu existã totuºi nicio definiþie general
acceptatã de “habitatul marginal” ºi nici criterii care sã permitã deosebirea
clarã de alte zone rezidenþiale.
Variabile (unitatea de mãsurã)
Clasificãri
a. Suprafaþa aºezãrilor (km)
Tipul de utilizare a terenurilor construite ºi folosirea
legatã de habitat
b. Zonele de habitat marginal
Oraºe mari

55. Statisticile de utilizare a solului sunt obþinute, într-o mare mãsurã,
din hãrþi de zonã ºi din registrele cadastre care indicã suprafeþele utilizate
pentru o activitate sau alta.
A.2. Alte activitãþi
56. Controlul emisiunilor ºi al concentrãrilor ambiante a devenit o
preocupare la nivel internaþional; acesta este în mod esenþial asigurat
indirect prin sistemul mondial de supraveghere continuã a mediului prin
“Programul Naþiunilor Unite pentru Mediu” (PNUM). Unul dintre obiectivele
serviciilor naþionale de statisticã este ºi introducerea progresivã a datelor
privind acest subiect în culegerile statistice ale mediului.
A.2.1. Emisiunea ºi înlãturarea deºeurilor
57. Aºezãrile umane sunt supuse la tot felul de emanaþii poluante,
extrem de diversificate. Prin definiþie, poluarea atmosfericã are efecte
nefaste asupra calitãþii aerului.
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În cadrul zgomotului, distincþia între emisiune ºi concentraþii ambiante
este totuºi mai puþin importantã, având în vedere gama limitatã a
zgomotelor. Poluarea acusticã este, de altfel, studiatã în cadrul incidenþelor
asupra mediului. În schimb, poluarea apelor poate avea origini ºi incidenþe
atât în interiorul, cât ºi în exteriorul aºezãrilor umane. Majoritatea agenþilor
de poluare care sunt transportaþi cãtre staþiile de pompare a apei situate în
afara aºezãrilor omeneºti sunt studiaþi, în detaliu, în “Raportul asupra
statisticilor mediului natural”.
58. În ceea ce priveºte emisiunile de agenþi de poluare atmosfericã
(variabila a), nu existã întotdeauna norme internaþionale acceptate în
vederea definiþiilor ºi metodelor de colectare a datelor. Lista succintã a
agenþilor de poluare clasificaþi a fost propusã prin proiectele de
recomandare ale Comisiei Economice pentru Europa. Clasificarea
emisiunilor poluante în zona aºezãrilor umane ºi/sau în regiuni anumite
permite localizarea mult mai exactã a surselor de poluare.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Emisiunile agenþilor de poluare atmosfericã (tone)
b. Emisiuni de zgomot
c. Îndepãrtãri ale apelor reziduale ºi ale deºeurilor lichide
d. Colectarea deºeurilor solide (metri cubi, tone etc.)

Clasificãri
Tip de agent de poluare
Tip de activitate
Tipul de deºeu solid

59. Statisticile producþiei de deºeuri solide (variabila d) consemneazã
deºeurile care sunt altele decât cele tratate în uzinele de tratament al apelor
reziduale sau deversate direct în mediul ambiant. Slamurile (noroaiele) pot fi
clasate fie ca ape uzate, fie ca deºeuri solide, deoarece ele sunt adesea
constituite din acumulãri umede de deºeuri solide provenite din tratamentul
apelor reziduale ºi al noroaielor. Clasificarea deºeurilor se poate efectua
dupã proprietãþile fizice ºi chimice ale materialelor din care provin ºi dupã
domeniul de activitate care le produce. Datoritã dificultãþii de a obþine date
asupra deºeurilor necolectate, producþia de deºeuri se apreciazã, în realitate, dupã cantitatea deºeurilor solide stocate, aºa cum sunt indicate în tabel.
60. Problema deºeurilor periculoase constituie un factor deosebit de
important în gestionarea deºeurilor ºi în formularea politicilor legate de
mediul ambiant. Prin deºeuri periculoase se înþeleg acele deºeuri a cãror
naturã toxicã/infecþioasã constituie un pericol real sau potenþial pentru
sãnãtatea organismelor vii. Nu existã pânã în prezent definiþii ale deºeurilor
periculoase sau liste cu aceste deºeuri care sã fie în general acceptate. În
toate þãrile aceste deºeuri tind sã fie clasificate dupã reglementãrile naþionale.
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61. Datele privind emisiunile agenþilor de poluare atmosfericã sunt
legate de studiile efectuate asupra agenþilor de poluare, de datele furnizate
de serviciile de control al emisiunilor, stabilite estimativ (sau cu exactitate)
în cadrul proceselor de producþie, precum ºi în cadrul proceselor de
consum. Pentru a putea utiliza o metodã directã de calcul al emisiunilor este
foarte important sã se cunoascã metodele de colectare ºi de prelucrare a
datelor culese. La modul general, datele privind deºeurile solide sunt legate
de anchetele speciale asupra anumitor surse, precum ºi de statisticile
întocmite de unele servicii publice ºi private care au rolul de înlãturare a
deºeurilor.
A.2.2 Activitãþi periculoase (nocive) la locul de muncã
62. În acest domeniu subzistã dificultãþi deosebit de mari, de ordin
conceptual, privitor la identificarea ºi definirea parametrilor similari pentru o
serie întreagã de situaþii asemãnãtoare, din diferite domenii de activitate.
A.3. Evenimentele naturale
63. Evenimentele naturale devin catastrofe în momentul în care pot
cauza pierderi de vieþi omeneºti, pot provoca accidentãri grave sau
deteriorãri de bunuri materiale sau pot duce la deteriorãri totale sau parþiale
ale mediului înconjurãtor.
64. Datele privind evenimentele naturale sunt extrase pentru relevarea
metodologiilor, a sistemului de informare asupra mutaþiilor periculoase ale
climei, asupra miºcãrilor seismice, asupra surpãrilor ºi alunecãrilor de teren.
65. Reprezentãrile grafice ale evenimentelor naturale informeazã
asupra vulnerabilitãþii unor zone urbane sau rurale.
B. Incidenþe ale activitãþilor/evenimentelor asupra mediului
Incidenþele asupra mediului constituie reacþiile mediului la activitãþile
socioeconomice desfãºurate în cadrul unei aºezãri umane. Se disting trei
categorii de incidenþe. Prima categorie este intitulatã “Statutul construcþiilor,
infrastructurilor, echipamentelor ºi serviciilor” ºi grupeazã subiecte statistice
având un raport direct cu incidenþele asupra cantitãþii, calitãþii ºi repartizãrii
aºezãrilor umane. A doua categorie, numitã “Statutul resurselor necesare
vieþii”, reuneºte concentrãrile ambiante ale deºeurilor ºi materialelor
poluante din punct de vedere al incidenþei lor asupra aºezãrilor umane ºi
factorii generali de ordin biologic, ecologic ºi microclimatic care influenþeazã

254
asupra aºezãrilor omeneºti. A treia categorie, “Sãnãtatea ºi bunãstarea
populaþiei”, trateazã repercusiunile asupra condiþiilor de viaþã ale
incidenþelor asupra habitatului.
B.1. Statutul construcþiilor ºi al infrastructurilor
66. Aceastã categorie reuneºte trei componente esenþiale ale
aºezãrilor umane: construcþiile; infrastructurile ºi echipamentele; serviciile.
Aspectul cantitativ al necesarului de construcþii este redat la rubrica locuinþã
(B.1.1.), în timp ce aspectele calitative a aºezãrilor umane sunt examinate
în condiþii de acces la infrastructuri, echipamente ºi servicii (B.1.2.).
Construcþiile, infrastructurile ºi echipamentele care existã la un moment dat
sunt considerate ca un element de stoc (B.1.1.2.). Fenomenele de
repartizare ºi dispersie a habitatului sunt prezentate la rubrica B.1.3., drept
consecinþe generale ale creºterii populaþiei, miºcãrilor de migrare ºi
activitãþilor de construcþii conexe.
B.1.1. Locuinþe
67. Unitatea de locuit este micromediul unde este satisfãcut esenþialul
de necesitãþi ºi aspiraþii ale omului. Acest lucru explicã importanþa deosebitã
pe care o are unitatea de locuit în procesul de evaluare ºi planificare a
aºezãrilor omeneºti.
68. Trebuie evidenþiat faptul cã pe ansamblul þãrilor avansate din
punct de vedere economic necesarul cantitativ de locuinþe este asigurat. Nu
se întâmplã însã acelaºi lucru în þãrile în curs de dezvoltare, unde
necesitãþile pentru locuinþe nu sunt nici pe departe acoperite, nici în mediul
urban ºi nici în cel rural. Oferta de locuinþe sau acoperirea cererii de locuinþe
se poate evalua în funcþie de tipul de locuinþe, de numãrul de locatari
ocupanþi ai locuinþei în condiþiile unui anumit cuantum al populaþiei, la un
moment dat, din cadrul unei aºezãri umane. Bineînþeles cã se are în vedere
evidenþa deficitului de locuinþe rezultat din diferenþa dintre cererea ºi oferta
curentã din cadrul aºezãrilor umane respective. Parcul de locuinþe efectiv
ocupate corespunde variabilei D.1.1., care este descrisã mai jos. Trebuie
amintit faptul cã de câte ori a fost necesar a se evidenþia necesarul de
locuinþe s-a apelat la “Principiile ºi recomandãrile privind recensãmintele
populaþiei ºi ale locuinþelor”, care au valoare de norme internaþionale, pentru
a stabili definiþiile ºi clasamentele privind locuinþele ºi repartizarea acestora
pe categorii de populaþie ºi pe cele douã medii: urban ºi rural.
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69. Variabila (a) þine seama de repartizarea locuinþelor între diferite
tipuri de localuri destinate locuinþei, figurând în clasificarea unitãþilor de
locuit ºi localurile de locuinþã colective utilizate mai sus (vezi A.1.2. a, b.).
Aceastã clasificare pune în evidenþã unitãþile de locuinþe marginale.
Variabila (b) reprezintã numãrul de persoane care intrã în categoria celor
fãrã locuinþã, potrivit clasificãrii localurilor pentru locuit.
Teoretic, aceastã variabilã este egalã cu diferenþa dintre populaþia
totalã ºi numãrul ocupanþilor parcului de locuinþe. De fapt, numãrul celor
fãrã locuinþã este mult mai repede determinat prin intermediul anchetelor
reale, efectuate la nivelul unui aºezãmânt uman sau al unei pãrþi dintr-o
aºezare umanã. Gradul de ocupare (variabila c) care reprezintã numãrul de
ocupanþi pe unitatea de locuit este un indicator important ºi pentru determinarea condiþiilor de viaþã ale populaþiei. În acest sens, supraaglomerarea
populaþiei este revelatoare pentru o intensitate mai mare sau mai micã a
degradãrii condiþiilor de viaþã. Este considerat suprapopulat un local cu o
populaþie ce depãºeºte normele internaþionale de populare. Aceasta însã în
prezent variazã foarte mult de la o þarã la alta sau de la o regiune a unei þãri
la alta, în funcþie de tradiþii, grad de civilizaþie etc.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Ocupanþi ai locuinþelor (numãrul)
b. Locuitori fãrã locuinþe
c. Gradul de ocupare a locuinþei (%)

Clasificãri
Tipul localului destinat locuinþei
Tipul de localuri destinate locuinþei

70. Dupã cum s-a mai amintit, penuria de locuinþe se poate constata
fãcând comparaþie între oferta ºi cererea de locuinþe. Ca problemã
nerezolvatã din punct de vedere statistic rãmâne totuºi faptul cã deficitul de
locuinþe, exprimat cantitativ, nu poate exprima totuºi diferenþiat nivelul
infrastructurilor, al echipamentelor ºi al serviciilor. Astfel, în acest sens, se
propune utilizarea unui indicator mai cuprinzãtor care sã reprezinte diferenþa
între parcul de locuinþe ºi necesarul de locuinþe standardizat. Acest indicator
poartã denumirea de A ºi reprezintã numãrul de unitãþi necesare “pentru a
desfãºura un menaj conform anumitor norme stabilite pe zone ºi þãri”.
71. Spre exemplificare, în tabelul 2 se aratã numãrul de unitãþi delta
necesare unei populaþii de 1 milion de persoane. Acest numãr este luat în
considerare în funcþie de dimensiunea familiei, precum ºi de numãrul de
familii care ocupã o singurã delta (de la 1 la 5).
72. Ca regulã generalã, datele referitoare la populaþia ºi la parcul de
locuinþe provin din rezultatele recensãmintelor populaþiei ºi ale locuinþelor.
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La aceste surse de informaþii se adaugã anchetele reale privitoare la
locuinþe ºi anchetele asupra familiilor, cuprinzând standardul presupus de
trai al acestora.
B.1.2. Accesul la infrastructurã, echipamente ºi servicii
73. Clãdirile adãugate elementelor de infrastructurã ºi deservite de
cãtre diverse echipamente formeazã aºezãminte de diferite grade de
importanþã, ºi anume: unitãþi de locuit, clãdiri, sate, oraºe sau metropole.
Alte elemente de infrastructurã leagã aceste aºezãminte ºi formeazã
reþelele de transport ºi de comunicaþii de anvergurã regionalã, naþionalã ºi
internaþionalã. Astfel, accesul la echipamente ºi servicii constituie un factor
de o importanþã deosebitã. Acesta constituie un indicator de bazã ºi este
strâns legat de stocul de infrastructurã ºi cel de echipamente.
74. Variabila (a) – aºezãri conectate la reþeaua electricã – constituie
un indicator global destul de grosier, de un anumit nivel de dezvoltare. Celelalte variabile, prezentate mai jos (b-g), dau indicaþii suplimentare privind
accesul gospodãriilor la anumite elemente de infrastructurã ºi servicii.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Aºezãri alimentate cu energie electricã
(numãr)
b. Menaje alimentate cu apã curentã (numãr)
c. Menaje deservite de un sistem de asanare
(numãr)
d. Menaje conectate la reþeaua de electricitate

Clasificare

Distanþa dintre locuinþã ºi sursa de apã
Calitatea apei
Tip de sistem de asanare
Face obiectul studiului privind statistica
mediului natural

e. Menaje deservite de un serviciu de salubritate
f. Distanþa medie dintre locuinþã ºi serviciul de
transporturi în comun cel mai apropiat (metri)
g. Durata medie a traseului dintre mijlocul de
transport-locuinþã-locul de muncã

Statisticile privind accesul de echipamentele culturale, educaþionale ºi
medicale sau la pieþele de aprovizionare a populaþiei sunt, de asemenea,
foarte utile pentru a evalua, dupã criterii mai largi, calitatea aºezãrilor umane.
75. Datele de la B.1.2. sunt extrase, în cea mai mare parte a lor, din
recensãmintele populaþiei ºi ale habitatului, din anchetele asupra menajelor.
Arhivele municipale ºi cele ale organizaþiilor care elibereazã permise sunt,
în acelaºi timp, surse de informare privind serviciile colective.
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Tabelul 3
Cadrul pentru dezvoltarea statisticilor mediului – aºezãrilor umane
Activitãþi sociale ºi
economice, evenimente naturale (A)
1. Creºterea ºi evoluþia aºezãmintelor umane
1.1. Creºterea ºi miºcarea populaþiei
1.2. Construcþii de locuinþe, infrastructuri ºi echipamente
1.3. Servicii publice
(alimentãri cu apã
ºi energie)
1.4. Transporturi
1.5. Utilizarea terenului în aºezãmintele umane
2. Alte activitãþi
2.1. Producerea ºi
distrugerea deºeurilor
2.2. Activitãþi cu grad
de periculozitate
la locurile de muncã (nesoluþionate)

3. Evenimente
naturale

Reacþiile inciIncidenþele activitãdenþelor asupra
þilor/evenimentelor
mediului (C)
asupra mediului (B)
1. Politici ºi progra1. Statutul
me privind aºezãconstrucþiilor,
mintele umane
infrastructurilor,
echipamentelor ºi
serviciilor
1.1. Locuinþe
1.2. Accesul infrastructurilor, echipamentelor ºi serviciilor
1.3. Sprijinirea ºi dispersia aºezãmintelor umane

Inventare, stocuri
ºi condiþii de
referinþã (D)
1. Stocuri de construcþii ºi infrastructuri
1.1. Totalul locuinþelor
1.2. Alte construcþii
decât acelea
destinate locuinþelor ºi alte
infrastructuri

2. Statutul resurselor 2. Supravegherea
poluãrii ºi lupta
necesare vieþii
împotriva poluãrii
2.1. Concentrãrile ambiante de poluanþi 2.1. Norme ale mediului
ºi deºeuri
2.2. Incidenþe biologice 2.2. Supravegherea
2.3. Prelucrarea, evaºi ecologice
cuarea ºi recicla2.3. Microclimate
rea deºeurilor
2.4. Cheltuieli legate
de lupta împotriva poluãrii
3. Sãnãtatea ºi bunã- 3. Prevenirea catastrofelor naturale
starea populaþiei
ºi reducerea risdin aºezãmintele
curilor faþã de
umane
acestea
3.1. Expunerea poluãrilor ºi incidenþe
asupra sãnãtãþii
3.2. Deteriorãri ºi accidente legate de
convieþuire
3.3. Perceperea calitãþii vieþii în aºezãmintele umane

2. Inventare
privind mediul
2.1. Emisii
2.2. Industrii ºi locuri de muncã
periculoase
2.3. Aºezãminte
umane vulnerabile catastrofelor naturale
3. Condiþii de referinþã
3.1. Utilizarea solului
3.2. Condiþii demografice ºi sociale
3.3. Situaþia economicã
3.4. Condiþii meteorologice ºi climatice
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B.1.3. Întinderea ºi dispersia aºezãrilor omeneºti
76. Evoluþia rapidã a configuraþiei geografice a aºezãrilor umane se
datoreazã procesului de urbanizare. Întinderea oraºelor (extinderea lor
ulterioarã) este însoþitã de dispersarea habitatului rural. Dizolvarea mediului
rural de cãtre oraºe ºi dispersarea fermelor ºi a aºezãrilor rurale au
incidenþe deosebit de grave asupra mediului, legate tocmai de natura
ecosistemului afectat. Schimbãrile de distribuire a pãmântului, care sunt
asociate evoluþiei structurii aºezãrilor omeneºti, sunt mãsurate cu ajutorul
statisticilor privind utilizarea solului. Acestea figureazã în cadrul secþiunii
“categoria de condiþii de referinþã” (D.3.1.).
77. Variabilele din tabelul de mai jos ilustreazã structura aºezãrilor
omeneºti dintr-o þarã, din punct de vedere al concentrãrii populaþiei în oraºul
cel mai mare (variabila a), al repartiþiei aºezãrilor omeneºti (variabila b) ºi al
suprafeþei construite (variabila c). Rolul unui oraº dominant (variabila a)
poate varia în funcþie de climat, mediu ºi împãrþirea administrativã a þãrii
respective. Distanþa medie faþã de oraºele dominante trebuie avutã în
vedere atunci când se evalueazã reþeaua de transport existentã. În acelaºi
timp, evoluþia suprafeþei construite este adesea un indiciu al riscurilor legate
de resursele naturale vitale – apã ºi vegetaþie.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Rata de dominare (procente)
b. Distanþa medie între aºezãrile omeneºti ºi oraºul dominant cel mai
apropiat (km)
c. Variaþia suprafeþei construite (kilometri pãtraþi)

Clasificãri

78. În prezent existã mai multe surse de informare posibile,
reprezentate de variabilele: rezultatele recensãmintelor populaþiei ºi ale
habitatului; hãrþi sau arhive ale instituþiilor cartografice, arhive municipale ºi
fotografii aeriene pentru suprafeþele constante.
B.2. Starea resurselor necesare vieþii
79. Habitatul a considerat alarmantã, din punctul de vedere al
aºezãrilor omeneºti, degradarea progresivã a resurselor necesare vieþii, ºi
anume: aerul, apa ºi pãmântul. De acest fenomen se ocupã trei subiecte
statistice: concentrãrile ambiante de poluanþi ºi deºeuri; incidenþele biologice
ºi ecologice asupra aºezãrilor omeneºti; microclimatele. Variabilele propuse
în prezentul studiu privesc numai incidenþele biologice ºi ecologice asupra
aºezãrilor omeneºti.
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B.2.1. Concentrãrile ambiante ale poluanþilor ºi deºeurilor
80. Calitatea mediului în cadrul aºezãrilor omeneºti este legatã de
concentrãrile ambiante ale deºeurilor, fiind invers proporþionalã cu volumul
acestora. Emisiunile de deºeuri se aflã la originea concentrãrilor ambiante
ale poluanþilor. Acestea afecteazã sistemul ecologic ºi aduce modificãri ºi
mutaþii serioase microclimatelor stabilite iniþial în cadrul aºezãrilor omeneºti.
81. Emisiunea de deºeuri afecteazã atât aºezãrile omeneºti, cât ºi
mediul natural ce înconjoarã aceste aºezãri. Astfel, urmãrirea, stoparea ºi
înlãturarea emisiunilor de astfel de deºeuri este analizatã atât la nivelul
aºezãrilor umane, cât ºi la nivelul mediului natural înconjurãtor.
82. Pentru a controla lanþul poluant ºi lupta împotriva poluãrii ar
trebui, dupã pãrerea experþilor ONU, sã se foloseascã aceleaºi concepte,
definiþii ºi clasificãri ale poluanþilor. Acest lucru însã este deosebit de dificil
din cauza folosirii mai multor metode ºi sisteme de mãsurã. De asemenea,
dificultãþile apar ºi datoritã poziþiei diferite pe care le ocupã staþiile de
supraveghere a fenomenului de poluare.
83. Ca regulã generalã, reþelele de supraveghere nu sunt puse la
punct în mod corespunzãtor ºi nici nu sunt girate de birourile de statisticã, ci
de alte organe.
84. Cea mai mare parte a culegerilor de date statistice privind mediul
prezintã ºi date de supraveghere, scopul fiind uºurarea cercetãrii legãturilor
cu diferitele informaþii socioeconomice pentru aceastã zonã de impact. Din
pãcate, actualele tehnici statistice folosite în prezent pentru a stabili estimãri
cât de cât realiste referitoare la amplasarea poluãrii atmosferice în zona de
locuit sau în regiunile vecine nu sunt încã perfecþionate pentru ca sã se
poatã recomanda generalizarea folosirii lor. Calitatea aerului ambiant, în
aºezãrile umane, depinde în mod direct de distribuirea surselor de emisie,
de intensitatea acestora, de nivelul faþã de sol, precum ºi de o serie de factori
meteorologici. Poluarea atmosfericã diferã în mod sensibil dupã zona, oraºul,
þara ce se ia spre analizã, dupã gradul de dezvoltare economicã a acestora.
85. Tabelul urmãtor conþine douã categorii de variabile: concentrãrile
ambiante ale poluanþilor determinanþi (variabilele a, c, e) ºi numãrul de staþii
de supraveghere care furnizeazã date privind concentraþiile în anumite
clase, inclusiv clasa “deschisã” concentraþiilor care depãºesc normele
naþionale (variabilele b ºi d). Poluaþii reþinuþi sunt extraºi din clasificarea pe
tip de poluant, care ea însãºi este un subprodus al unei clasificãri anterioare
a CEE. Aceºtia sunt: bioxidul (dioxidul) de sulf; bioxidul de azot; ozonul;
hidrocarburile; monoxidul de carbon; plumbul; materiile sub formã de
particule în suspensie.
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Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Concentrãri ambiante de poluanþi
(microorganisme/m3)
b. Staþii de supraveghere a aerului

Clasificãri
Tip de poluant
Locul staþiilor de supraveghere
Clase de concentrãri ambiante pe tip de poluant
Locul staþiilor de supraveghere
c. Concentrãri de ploi acide
Aceastã variabilã este tratatã în statisticile
mediului natural
d. Staþii de supraveghere a zgomotului Clase de niveluri sonore
Locul staþiilor de supraveghere
e. Concentrãri ambiante de poluanþi ai Variabilã tratatã în statisticile mediului natural
apelor

86. Pentru a evalua variaþiile zilnice sau sezoniere, trebuie calculate
concentraþiile ambiante pe orã, zi sau lunã. Pentru a evalua tendinþele pe
termen lung se folosesc serii statistice continue, acoperind cel puþin trei ani.
Când se stabileºte periodicitatea cu care datele vor fi culese ºi înregistrate,
trebuie avut în vedere faptul cã este corect sã se þinã seama de principalele
obiective ale activitãþilor de supraveghere. Un sistem de alertã rapidã, de
exemplu, necesitã o observare continuã. Pentru a stabili indicatorii anuali,
vor trebui culese date în fiecare anotimp, numãrul de observaþii depinzând
de gradul de precizie dorit. Dacã indicatorul este lunar, este bine sã se ia
cel puþin 8 eºantioane în 24 de ore. Privitor la variabila (a), este recomandat
sã fie folositã media pe o perioadã de 24 ore pentru a calcula media
aritmeticã anualã. Unitãþile de mãsurã statistice curent folosite pentru a
“condensa” masa considerabilã de date culese cu ajutorul tehnicilor
moderne de supraveghere ºi de tratare sunt: media aritmeticã ºi distribuirea
de date cumulate (exprimate în sutimi).
87. Pentru a evalua concentrãrile ambiante se determinã excesul de
poluare a aerului, comparând datele obþinute cu normele stabilite. Variabila
(b) acoperã staþiile de supraveghere a aerului unde concentrãrile semnalate
în diverse zone respectã sau depãºesc normele naþionale; ele sunt clasate
în funcþie de tipul de zonã (industrialã, rezidenþialã sau comercialã) ºi de
tipul de poluant. În acelaºi timp, variabila (d) furnizeazã numãrul staþiilor de
supraveghere a zgomotului, care semnaleazã poluarea fonicã având o
intensitate egalã sau superioarã normelor admise. Nivelurile sonore sunt
exprimate în decibeli. Dat fiind inconvenientul cauzat de cãtre zgomot
(acesta depinde în mare mãsurã de modul în care fiecare individ apreciazã
diferitele surse sonore), se propune utilizarea, între altele, a indicatorilor de
zgomot în scopul perceperii nivelului sonor al zonei de locuit (B.3.3.d.).
Normele de mediu în materie de poluare atmosfericã sunt studiate mai jos
prin variabilele referitoare la lupta împotriva poluãrii (vezi C.2.1.b.).
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88. Datele privind concentrãrile ambiante ºi nivelurile sonore sunt
furnizate de cãtre reþelele de supraveghere a zgomotului. Metodele de
observare ºi de înregistrare pot fi diferite de la o staþie la alta, ceea ce
complicã comparaþiile între staþii. În acest sens se poate menþiona faptul cã
“Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii” (OMS), “Organizaþia Meteorologicã
Mondialã” (OMM) ºi “Organizaþia Internaþionalã de Standardizare” (ISO)
sunt pe punctul de a pune de acord metode standardizate în ceea ce
priveºte mãsurarea concentraþiilor de poluanþi atmosferici. Aplicarea
acestora va permite o mai bunã estimare a incidenþelor locale ºi stabilirea
mijloacelor semnificative pentru ansamblul unei pãrþi a aºezãrilor omeneºti.
89. Metodele de prezentare a datelor de supraveghere a aerului sunt,
de asemenea, variabile: tabele, grafice sau histograme pentru media zilnicã
a concentraþiilor ambiante, hãrþi cu indicarea zonelor izopoluate, diagrame
“stea” privind poluarea atmosfericã, indici ai poluãrii atmosferice. Indexul
standard privind poluarea (PSI) utilizat în SUA este un exemplu pentru
acestea din urmã. El este calculat zilnic în cea mai mare parte a zonelor
metropolitane, plecând de la gradul de concentrare a cinci principali poluanþi
atmosferici, scopul fiind acela de a desprinde ºi semnala rapid riscurile
pentru sãnãtate. Exemple în acest sens se pot da din Olanda (unde pe baza
staþiilor de supraveghere existã o hartã a curbelor de concentrare egalã a
bioxidului de sulf din atmosferã), din Ungaria (unde pe baza activitãþii de
supraveghere se întocmeºte o hartã a indicilor calitãþii aerului în aºezãrile
omeneºti) ºi din Japonia (unde normele de poluare atmosfericã se pare cã
sunt respectate cu stricteþe datoritã numãrului destul de mare al staþiilor de
supraveghere a poluãrii atmosferice).
B.2.2. Incidenþe biologice ºi ecologice
90. Evaluarea incidenþelor ecologice în aºezãrile umane este încã în
stadiul de cercetare ºi mai puþin în cel de colectare regulatã a datelor.
B.2.3. Microclimatele
91. Incidenþele microclimatice prezintã un interes particular pentru
evaluarea incidenþelor ecologice, subiect care nu este tratat în prezentul
studiu, în mod detaliat. Totuºi sunt prezentate condiþiile de referinþã (D.3.4.).
B.3. Sãnãtatea ºi bunãstarea populaþiei în aºezãrile umane
92. Subiectele statistice tratate la rubrica “Sãnãtatea ºi bunãstarea
populaþiei” se referã la efectele pe care elementele artificiale (B.L) ºi
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naturale (B.2.) le au asupra sãnãtãþii ºi bunãstãrii indivizilor din cadrul unei
aºezãri omeneºti. Aceste subiecte acoperã anumite aspecte ale expunerii la
îmbolnãviri ºi chiar ale bolilor (B.3.1.), ale vãtãmãrilor ºi accidentelor legate
de habitat (B.3.2.) ºi ale unor indicatori privind perceperea calitãþii vieþii în
aºezãrile umane.
B.3.1. Expunerea populaþiei la poluanþi ºi urmãrile acesteia asupra
sãnãtãþii
93. Acest subiect statistic permite stabilirea de legãturi între statisticile
poluãrii (B.2.1.) ºi condiþiile grele de viaþã (sau marginale) (B.1.1.2.), cu
urmãrile nocive pe care le au asupra sãnãtãþii populaþiei. Aceste relaþii iau
forma unei secvenþe care cuprinde expunerea anumitor grupe la concentrãri
ambiante de poluanþi. Datele privind expunerea la poluanþi pot fi obþinute cu
ajutorul dispozitivelor de supraveghere a poluãrii atmosferice. Aceste date
permit mãsurarea expunerii indivizilor sau grupelor de indivizi la fenomenul
poluãrii. Informaþiile parvin de cele mai multe ori din studii de cercetare
concrete, decât dintr-o culegere sistematicã de date. Trebuie avut în vedere
faptul cã urmãrile condiþiilor de viaþã improprie, precum ºi cele ale poluãrii
sunt prezentate indirect, prin intermediul frecvenþei bolilor considerate ca
datorându-se (cel puþin în parte) gradului de confort ºi de poluare din cadrul
aºezãrilor omeneºti.
94. Variabilele din tabelul de mai jos nu descriu decât anumite
aspecte ale expunerii la poluanþi ºi maladiile care rezultã sau pot rezulta din
aceastã expunere, criteriul lor fiind doar disponibilitatea datelor. Obiectivul,
de data aceasta, nu este acela de a stabili legãturile de la cauzã la efect.
95. Variabila (a) se referã la proporþia de populaþie afectatã de cãtre
zgomot. Dupã ce se constatã pentru zona urbanã un nivel sonor mai mare
decât normele naþionale (vezi B.2.1.d.), se poate evalua populaþia care, în
aceste zone, trebuie sã suporte niveluri foarte ridicate ale zgomotului.
Variabila (b) redã frecvenþa bolilor legate de condiþiile de locuit, adicã
maladiile transmisibile ºi cele infecþioase. Aceastã frecvenþã este greu de
estimat, de aceea s-ar putea folosi în locul ei rata de mortalitate (pe cauzã a
decesului). Aºa cum s-a vãzut deja, bolile legate de mediul de muncã
(variabila c) nu sunt prezentate în cadrul acestui studiu tehnic, iar cele
legate de folosirea apei (variabila d) apar în studiul privind tehnicile statistice
ale mediului natural.
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Variabile (unitatea de mãsurã)
Clasificãri
a. Populaþia expusã la un nivel sonor excesiv Zonele urbane selectate
(numãr, procentaj)
b. Boli asociate condiþiilor de locuit (numãrul de Tipul de maladie
cazuri la 100.000 locuitori)
c. Boli legate de condiþiile de muncã
A se vedea A.2.2.
d. Boli transmisibile prin apã ºi alte boli legate de Sunt prezentate în statisticile mediului
folosirea surselor de apã infestatã
natural

96. Datele ce fac obiectul variabilei (a) provin, în principal, de la
statistici de supraveghere a zgomotului, care comunicã nivelurile sonore
înregistrate în zonele alese, precum ºi din anchetele demografice, care
indicã numãrul populaþiei din zonele unde zgomotul este excesiv. Sursele
de date privind bolile legate de mediu provin din lucrãrile de cercetare ale
epidemiologilor, precum ºi din rapoartele anuale pertinente ale ministerelor
sãnãtãþii ºi muncii ºi ale altor organe competente.
B.3.2. Pagube ºi accidente legate de habitat
97. Noþiunea de pagube legate de habitat vizeazã pagubele rezultate
în urma catastrofelor naturale (A.3.) asupra locuinþelor ºi infrastructurilor.
Accidentele (rãniri sau decese) legate de mediu se diferenþiazã dupã cauzã:
catastrofã naturalã, accident de circulaþie sau activitãþi industriale.
98. Variabila (a) se referã la locuinþele ºi infrastructurile economice
avariate sau distruse de catastrofele naturale. Clasificarea dupã cauzã este
aceeaºi ca cea pe tip de eveniment natural. În afarã de estimarea pagubelor
materiale (exprimate în numãr de localuri de locuit, de clãdiri ºi de lucrãri,
de infrastructuri de-a lungul drumurilor, al marilor artere de circulaþie ºi de-a
lungul cãilor ferate), variabila (a) permite ºi estimarea costurilor pagubelor:
Variabile (unitatea de mãsurã)
Clasificãri
a. Locuinþe ºi infrastructuri avariate sau distruse de Cauza pagubelor
catastrofele naturale (numãr, km, unitãþi monetare) Tipul de locuinþã sau de infrastructurã
b. Morþi sau rãniþi în catastrofele naturale (numãr, Cauza rãnirilor sau a deceselor
procentaj)
c. Morþi ºi rãniþi în accidente de circulaþie (numãr)
d. Morþi ºi rãniþi în accidente de origine industrialã Agentul cauzã a accidentului
(numãr)
Tipul de industrie

99. Rãnile ºi decesele datorate mediului în aºezãrile umane fac
obiectul a trei variabile, corespunzãtoare cauzelor lor: catastrofe naturale (b),
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accidente de circulaþie (c) ºi accidente de origine industrialã (d). Rãnile ºi
decesele datorate catastrofelor naturale (b) prezintã gravitatea evenimentului natural care le-a produs ºi mãsura în care el afecteazã aºezãrile umane
dens populate, pe de o parte, ºi mãsurile preventive luate pentru a reduce
urmãrile catastrofelor asupra clãdirilor, infrastructurii ºi sãnãtãþii populaþiei,
pe de altã parte. Clasificarea rãnilor ºi deceselor provenite din catastrofe
naturale este aceeaºi cu cea descrisã în cadrul variabilei (a) pentru cauza
pagubelor. Clasificarea dupã agent a accidentelor, mortale sau nu, de
origine industrialã este conform recomandãrilor clasificãrii internaþionale a
bolilor stabilite de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
100. Sursele datelor pentru variabilele statistice privitoare la pagubele
ºi accidentele legate de aºezãrile omeneºti sunt foarte diverse. În acest sens
trebuie menþionate registrele þinute, în caz de catastrofã, pentru ajutoarele
de urgenþã, precum ºi cererile ulterioare de despãgubiri. La cestea se pot
adãuga, de asemenea, studiile speciale privind evenimentele meteorologice
sau geologice generatoare de catastrofe. Organismele de transport
pãstreazã, de asemenea, bilanþurile privind securitatea transportului (pe
oraº sau regiune) ºi alcãtuiesc, plecând de la raporturile poliþiei ºi de la alte
surse administrative, statistici privind numãrul total de morþi ºi de rãniþi la
fiecare accident de circulaþie. Rapoartele privind accidentele de origine
industrialã sunt stabilite plecând de la anchetele asupra securitãþii în
întreprinderi, de la anchetele anuale privind forþa de muncã, precum ºi de la
registrele companiilor de asigurãri. Ministerele muncii folosesc aceste surse
pentru a alcãtui ºi publica datele privitoare la frecvenþa ºi gravitatea
accidentelor de origine industrialã, pe fiecare ramurã de activitate.
B.3.3. Perceperea calitãþii vieþii în aºezãrile umane
101. Situaþia obiectivã a aºezãrilor umane, aºa cum este descrisã de
cãtre subiecþii anchetei statistice de mai jos, determinã într-o mãsurã largã
perceperea subiectivã a calitãþii vieþii, a cãrei ameliorare este o condiþie prealabilã esenþialã pentru satisfacerea în întregime a nevoilor fundamentale,
cum sunt: ocuparea forþei de muncã, locuinþelor, serviciile de sãnãtate, educaþia ºi timpul liber. În raportul privind habitatul, calitatea vieþii este evaluatã
plecând de la opiniile ºi declaraþiile locuitorilor. Evaluarea subiectivã a mediului înconjurãtor fizic imediat al clãdirii ºi al cartierului constituie probabil
cea mai bunã apreciere asupra aspectului calitãþii vieþii sau al bunãstãrii.
102. Variabilele ilustreazã perceperea calitãþii condiþiilor de locuit (variabila a) a mediului ambiant apropiat (variabila b) ºi a serviciilor disponibile
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în cartier (variabila c), ca ºi evaluarea nivelului poluãrii sonore din apropierea
locuinþei (variabila d). Acestea sunt variabile calitative, respectiv variabile
care mãsoarã anumite aspecte ale calitãþii vieþii, în funcþie de o scarã de
evaluare, prin cote (de la foarte bun la foarte rãu) sau conform unui rãspuns
dihotomic (prin “da” sau “nu”). Clasificãrile propuse pentru aceste variabile
se bazeazã pe datele extrase din cadrul statisticilor naþionale privind mediul
înconjurãtor. Ele nu sunt rezultatul niciunei recomandãri sau directive
internaþionale ºi pot fi modificate în funcþie de dezvoltarea viitoare a
statisticilor privind mediul înconjurãtor ºi a formulãrii unor chestionare de
anchetã privind perceperea calitãþii vieþii în aºezãrile omeneºti.
103. Rezultatele anchetelor pot fi evaluate cu ajutorul anchetelor de
punctaj privind calitatea vieþii sau al anchetelor de sondaj privind starea de
sãnãtate, forþa de muncã, mediul înconjurãtor sau transporturi. Rãspunsurile
la chestionare sunt în general transpuse în procentaje de persoane având o
situaþie sau alta sau având o opinie sau alta. Tabelul de mai jos reprezintã
datele unei anchete asupra perceperii nivelului de poluare sonorã într-o
zonã de locuit. Acestea pot face parte dintr-o culegere statisticã.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Perceperea calitãþii unitãþii de locuit (numãr,
procent)
b. Perceperea situaþiei cartierului

Clasificãri
Cota
Categoria de vârstã anchetatã
Cota
Tipul mediului înconjurãtor
Categoria de vârstã anchetatã
c. Perceperea calitãþii serviciilor disponibile în
Cota
cartier (numãr, procentaj)
Tip de servicii
Categoria de vârstã anchetatã
d. Perceperea nivelului poluãrii sonore în zona de Categoria nivelului de poluare sonorã
locuit (numãr, procentaj)
Principala sursã de zgomot

Perceperea de cãtre locuitori a nivelului
de poluare sonorã a locuinþelor (Ungaria)
Budapesta
Oraºe
Sate
Total pe þarã

Calm
34
37
53
44

Normal
37
43
38
39

Zgomotos
23
17
8
14

Foarte zgomotos
6
3
1
3

Total
100
100
100
100

Sursa: Biroul Central de Statisticã al Ungariei, Statistici ale mediului ambiant, 1975-1980,
Budapesta, 1981.
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C. Reacþii la incidenþele asupra mediului ambiant
104. Aceastã categorie de informaþii ale Cadrului Dezvoltãrii Statistice
a Mediului are drept scop cunoaºterea de cãtre organizaþiile neguvernamentale ºi guvernamentale a incidenþelor ecologice ale activitãþilor umane,
precum ºi a evenimentelor naturale în ceea ce priveºte zonele populate.
Aceste reacþii presupun elaborarea ºi aplicarea politicilor ºi programelor în
materie de aºezãri omeneºti, supravegherea poluãrii ºi lupta împotriva
acestui fenomen în zonele populate, precum ºi elaborarea programelor de
prevenire ºi de ajutorare a populaþiei în caz de catastrofe.
105. Variabilele în acest caz nu se preteazã la acelaºi tip de prezentare
statisticã precum cele privitoare la activitãþi sau incidenþe. Motivul este în
parte dat de caracterul mai degrabã calitativ decât cantitativ al politicilor practicate în acest domeniu. Normele ºi reglementãrile apar adesea în culegerile
de date statistice referitoare la mediul ambiant. Ele apar ca instrumente de
control ºi de evaluare a incidenþelor poluãrii asupra aºezãrilor omeneºti.
C.1. Politici ºi programe privind aºezãrile omeneºti
106. Planificarea aºezãrilor omeneºti ºi politicile care le vizeazã
constituie elemente esenþiale ale politicii de dezvoltare naþionalã ºi regionalã,
aºa cum o atestã ratele ridicate ale formãrii capitalului în sectorul construcþiilor ºi infrastructurii. Datele referitoare la acestea ajutã la formarea unei
planificãri a politicilor integrate, precum ºi la evaluarea lor. În acelaºi timp,
aºa dupã cum s-a vãzut mai sus (vezi A.1.2.), nu este uºor de stabilit o distincþie netã între politicile ºi programele care constituie reacþii la o deteriorare a condiþiilor de viaþã ºi a altor activitãþi, pentru cã cea mai mare parte a
activitãþilor omeneºti pot fi considerate ca o reacþie la o situaþie socialã, economicã sau de mediu înconjurãtor. Variabilele prezentate aici constituie deci
un ansamblu relativ eterogen, ºi nu o categorie de reacþii la fel de distincte
cum sunt, de exemplu, supravegherea poluãrii ºi lupta împotriva acesteia.
107. Cheltuielile aferente amenajãrii zonelor de habitat uman,
respectiv fondurile alocate ºi cheltuielile pentru ameliorarea situaþiei în
aceastã privinþã (variabila a) fac trimitere în acelaºi timp la credite alocate ºi
la cheltuieli efective cu titluri de investiþii ºi de cheltuieli curente. Teoretic, nu
trebuie incluse aici decât fondurile alocate ca reacþie la incidenþele privind
mediul înconjurãtor (crearea de spaþii verzi în interiorul oraºelor). Nu se
poate face distincþie între programele socioeconomice ºi cele care privesc
mediul înconjurãtor, îndeosebi când este vorba de programe integrate,
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conþinând obiecte sociale, economice ºi de mediu înconjurãtor. De aceea
clasificarea pe tipuri de programe nu comportã decât trei categorii, respectiv
locuinþã, amenajarea pãmântului ºi infrastructurile, ºi nu face o distincþie
între politicile ºi programele care privesc mediul aºezãrilor umane ºi altele.
Variabile (unitatea de mãsurã)
Clasificãri
a. Cheltuieli aferente amenajãrii aºezãrilor umane (unitatea Tip de program
monetarã)
Originea cheltuielilor
Tip de cheltuieli
b. Programe de dezvoltare comunitarã (numãr)
Tip de participare
c. Locuinþe construite de cãtre locuitori (numãr de unitãþi) Tehnica construcþiei
d. Urmãrile infracþiunilor legate de codul ºi reglementãrile Tip de infracþiuni
construcþiilor (numãr de infracþiuni)
e. Habitat supus unui plan de ocupare a solurilor (km2)
Tip de reglementare (zonaj)
f. Locuri istorice apãrate (numãr)
Tip de loc istoric

108. Locuinþele construite de cãtre cel ce le foloseºte ºi programele
comunitare (variabilele b ºi c) constituie importanþi indicatori privind reacþiile
în faþa dificultãþilor din domeniul locuinþelor, în special în zonele de habitat
“marginal” ºi în cadrul activitãþilor sectorului “nestructurat”. Numãrul
unitãþilor de locuit construite în cadrul unor astfel de programe este evaluat
prin tehnica construcþiei. Programele de dezvoltare comunitarã sunt diferite
prin tipul lor ºi prin gradul de participare a comunitãþilor.
109. Controlul construcþiei clãdirilor ºi promulgarea codurilor
construcþiei (variabila d) constituie o reacþie care apare din necesitatea de a
se conforma normelor în vigoare. Mãsura în care se asigurã respectarea
codurilor ºi reglementãrilor este definitã de numãrul urmãririlor pentru
infracþiuni la aceste texte, clasate pe tip de infracþiune. Politicile financiare ºi
zonajul constituie importante mijloace de rezolvare a conflictelor între
folosirea concurenþialã a solurilor, cu scopuri industriale, de mediu sau de
petrecere a timpului liber. Variabila (a) serveºte la determinarea suprafeþei
sau utilizarea solurilor ºi este supusã unor reglementãri naþionale. Numãrul
locurilor istorice apãrate (variabila f) constituie un indicator privind protecþia
patrimoniului cultural. Statutul locului istoric depinde de criteriile naþionale:
nu existã încã nicio clasificare cu aplicaþie generalã în acest domeniu.
110. Cheltuielile de echipament provin din cele la nivel naþional, dar
evaluarea lor nu corespunde preocupãrilor în ceea ce priveºte mediul înconjurãtor. Prevederile bugetare extrase din planurile de dezvoltare adoptate de
cãtre guverne sunt axate mai mult pe programe, dar ele nu exclud, în
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general, activitãþile legate de sectorul privat. Arhivele municipale rãmân cea
mai importantã sursã în ceea ce priveºte utilizarea solurilor, reglementãrile
în ceea ce priveºte clãdirile sau recensãmântul locurilor istorice.
C.2. Supravegherea nivelului poluãrii ºi lupta împotriva poluãrii
111. Supravegherea nivelului poluãrii ºi lupta împotriva poluãrii
constituie o reacþie directã faþã de acest fenomen ºi este menitã sã conducã
la evacuarea deºeurilor din aºezãrile omeneºti. Ca ºi în cazul emisiilor
(A.2.1.) ºi al concentrãrilor ambiante (B.2.1.), accentul este pus ºi aici pe
reacþiile la poluarea atmosfericã ºi la producþia de deºeuri solide. Aceste
reacþii se manifestã prin stabilirea normelor (C.2.1.), crearea reþelelor de
supraveghere (C.2.2.) ºi prin tratarea ºi reciclarea deºeurilor solide (C.2.3.).
C.2.1. Norme, reglementãri ºi infracþiuni
112. Normele ºi reglementãrile privind emisiile ºi nivelurile de concentrare ale poluanþilor sunt concepute pentru staþiile de control ºi organismele
de supraveghere cu scopul de a determina dacã organizaþiile sau persoanele particulare comit, în cadrul acþiunilor lor socioeconomice, infracþiuni
faþã de nivelurile stabilite de emisii poluante, ca ºi pentru a determina dacã
substanþele poluante au atins nivelul de concentrare periculos. Aceste
norme pot genera legi sau hotãrâri internaþionale, naþionale sau municipale,
care fixeazã niveluri acceptabile de emisii sau concentraþii ºi sunt adesea
enumerate ºi descrise în cadrul “Inventarelor mediului înconjurãtor” (D.2.1.).
113. Clasificarea pe tipuri de poluant stabilitã pentru variabila A.2.1.
(emisii poluante atmosferice) este utilizatã, de asemenea, pentru norme de
emisie a poluanþilor atmosferici (variabila a). La fel, normele privitoare la
concentrarea poluanþilor atmosferici (variabila b) trimit la clasificarea pe tip
de poluant utilizat pentru variabila B.2.1.a. (concentrare ambiantã de
poluanþi atmosferici). Variabila (d) (norme de tratare ºi eliminare a deºeurilor
solide) este clasificatã pe tip de deºeu solid, ca ºi variabila A.2.1. (deºeuri
solide adunate). Astfel, se pot lega direct emisiile ºi concentraþiile cu
normele de mediu.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Norme de emisii poluante atmosferice (nr. de
pãrþi/unitate mãsuratã)
b. Norme de concentrare a poluanþilor atmosferici
(micrograme/m3)
c. Norme de poluare a apei
d. Norme de tratare ºi de eliminare a deºeurilor solide

Clasificãri
Tip de activitate
Tip de poluant
Tip de poluant
Tratate în statistica mediului natural
Tip de deºeu solid
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114. Sursele statistice privitoare la aceste norme sunt diferite ºi fac
trimiteri la textele legislative ºi la rapoartele organismelor care le
reglementeazã.
Norme de emisie pentru automobilele noi
Anul
1957-1967
1970
1975
1980
1981-1985

Hidrocarburi
8,7
4,1
1,5
0,4
0,4

Oxid de carbon
87,0
34,0
15,0
7,0
3,4

- grame/milã Oxid de azot
4,0
...
3,1
1,0
1,0

Sursa: Supporting Data for Environmental Trends, US Geological Survey, Rapport public
83-534, p. 60.

C.2.2. Supravegherea
115. Supravegherea calitãþii aerului constituie o formã importantã de
reacþie la determinarea calitãþii aerului în zonele urbane industrializate.
Staþiile de supraveghere servesc la determinarea calitativã a aerului, care
trebuie sã corespundã normelor sanitare, la avertizarea publicului asupra
riscului sanitar ºi la luarea mãsurilor dorite privind reglementãrile în ceea ce
priveºte protecþia mediului înconjurãtor.
116. Statisticile privitoare la amplasarea staþiilor de supraveghere
(variabila a) ajutã la interpretarea ºi evaluarea datelor rezultate în urma
activitãþii de supraveghere. În prezent, unele þãri elaboreazã norme generice
privind amplasarea staþiilor de supraveghere. Criteriile folosite în prezent
pentru determinarea amplasãrii staþiilor de mãsurãtori sunt luate în funcþie
de necesitatea de a controla anumite zone industriale sau anumite obiective
poluante.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Staþii de supraveghere (numãr)

Clasificãri
Tip de poluant supravegheat
Locul staþiilor de supraveghere
b. Zile de alertã sanitarã (numãr)
Tip de alertã sanitarã
c. Urmãriri pentru infracþiuni ºi mãsuri colective (numãr) Domeniu de infracþiune
Tip de mãsurã

117. În afarã de faptul cã serveºte drept indicator sanitar în aºezãrile
umane, numãrul de zile de alertã sanitarã (variabila b) permite sã se
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determine în ce mãsurã reþelele de supraveghere informeazã despre
securitatea mediului în ceea ce priveºte poluarea. Alertele sanitare sunt
clasate pe tip de alertã, privind aerul, apa dulce ºi alte medii. Variabila (c)
priveºte numãrul de infracþiuni comise ºi de mãsuri corective luate, pe tip de
mãsurã. Aceastã variabilã permite mãsurarea reacþiilor imediate de luptã
împotriva poluãrii ºi activitãþilor poluante.
118. Sursele statistice privind supravegherea poluãrii ºi lupta
împotriva poluãrii sunt arhivele administrative ale organismelor care sunt
însãrcinate cu supravegherea respectãrii normelor din acest domeniu.
Numãrul de oraºe ºi de staþii de supraveghere a calitãþii aerului,
pe tip de poluant supravegheat în Japonia
Tip de poluant

1969

Numãr de oraºe
Numãr de staþii

93
251

Numãr de oraºe
Numãr de staþii

12
17

1970
1971
Bioxid de sulf
144
206
390
599
Oxid de azot
13
44
20
68

1972

1974

1975

285
791

453
1.257

503
1.359

112
176

303
581

385
727

Sursa: Guvernul Japoniei, Biroul de planificare ºi coordonare, Agenþia pentru mediu,
Environmental Statistics Abstract, 1979, p. 151.

C.2.3. Tratarea, evacuarea ºi reciclarea deºeurilor
119. Tratarea, evacuarea ºi reciclarea deºeurilor solide constituie trei
mari reacþii la deversarea ºi acumularea de materiale solide la suprafaþã, în
sol ºi în ape. Deºeurile solide sunt materiale al cãror proprietar nu mai are
nevoie de ele ºi de care încearcã sã scape cât mai ieftin. Reacþiile pe planul
mediului ambiant vizeazã sã asigure evacuarea acestor deºeuri fãrã a se
aduce prejudicii mediului ambiant. Descrierea locului deºeurilor în economie
prin metoda balanþelor de materii a fost consideratã ca un mijloc ideal de
control statistic în acest domeniu. În acest sens “Biroul de Statisticã al
ONU” a propus un proiect de directive privind statisticile balanþelor materiienergie. Aceastã metodã a fost consideratã prea ambiþioasã, cea mai mare
parte a þãrilor neavând capacitatea statisticã necesarã pentru a face
operativ un astfel de sistem.
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120. Variabila (a) (tratament al apelor uzate) va face obiectul
statisticilor mediului natural, unde aceasta va fi prezentatã în modul cel mai
detaliat. Variabila (b) (reutilizarea ºi reciclarea deºeurilor solide) este
clasificatã pe tip de materiale, conform proiectului de clasificare a deºeurilor
solide stabilit de cãtre “Comisia Economicã pentru Europa”. Clasificarea
variabilei (c) (tratament ºi evacuare a deºeurilor solide) împarte deºeurile în
periculoase ºi nepericuloase.
Variabile (unitatea de mãsurã)
Clasificãri
a. Tratamentul apelor uzate
Analizat în statistica mediului natural
b. Reutilizarea ºi reciclarea deºeurilor solide (tone) Tip de deºeu reciclat
c. Tratarea ºi evacuarea deºeurilor solide
Tip de tratament ºi de evacuare

121. Datele privind tratarea, reutilizarea ºi reciclarea deºeurilor provin
din mai multe surse. Pentru procesul de reutilizare ºi reciclare, datele sunt
extrase din statistici privitoare la tranzacþiile comerciale, din anchetele
speciale privind deºeurile sau din anchete industriale ºi din arhivele
serviciilor însãrcinate cu gestiunea deºeurilor. Fiind vorba de tratarea ºi
evacuarea deºeurilor solide, datele sunt extrase din arhive ale serviciilor
municipale de colectare ºi tratare ºi din anchetele trimestriale sau anuale
privind deºeurile industriale. Deversarea ilegalã a deºeurilor este, în
general, lãsatã deoparte din cauza problemelor pe care le pune tratamentul.
C.2.4. Cheltuieli aferente luptei împotriva poluãrii
122. Cheltuielile destinate luptei împotriva poluãrii permit evaluarea
mãsurii în care administraþia publicã (executivele), precum ºi principalii
producãtori de deºeuri se asociazã în lupta împotriva poluãrii, gradul de
conlucrare între aceºti factori în vederea tratãrii deºeurilor rezultate. În
acelaºi timp trebuie subliniat faptul cã distincþia nu este întotdeauna uºor de
fãcut între cheltuielile destinate creºterii producþiei sau productivitãþii muncii
ºi cele consacrate luptei împotriva poluãrii mediului, mai ales în cadrul
introducerii de programe noi, de tehnici noi de producþie etc.
123. Cheltuielile necesitate de lupta împotriva poluãrii (variabila a)
sunt clasate pe diferite tipuri de cheltuieli, pe tipuri de poluare ºi pe diferite
surse de poluare (particulare sau de stat).
Variabile (unitatea de mãsurã)
Clasificãri
a. Cheltuieli consacrate luptei împotriva poluãrii (unitate monetarã) Tip de cheltuieli
Domeniu de cheltuieli
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124. Sursele statistice privitoare la nivelul cheltuielilor consacrate
luptei împotriva poluãrii sunt: contabilitatea naþionalã (din acest domeniu),
rapoartele financiare, planurile de dezvoltare, precum ºi recensãmintele ºi
anchetele industriale.
C.3. Prevenirea catastrofelor naturale ºi reducerea riscurilor
125. Efectul catastrofelor naturale asupra aºezãmintelor umane depinde, în mare mãsurã, de politicile adoptate pentru a face faþã diverselor
împrejurãri, precum ºi de programele de prevenire ºi de reducere a riscurilor.
126. Variabila (a) reprezintã o estimare a nivelului cheltuielilor efectuate de diferitele guverne naþionale sau de alte organizaþii neguvernamentale în scopul prevenirii ºi reducerii riscurilor în cazul unei catastrofe
naturale. Pentru a facilita comparaþiile privind frecvenþa ºi incidenþele
catastrofelor, clasificarea cheltuielilor pe tip de risc este aceeaºi ca cea
practicatã în cazul evenimentelor naturale, prezentatã la A.3.a. ºi B.3.2.a..
Variabile (unitatea de mãsurã)
Clasificãri
a. Cheltuieli pentru prevenirea ºi reducerea riscurilor (unitate Tip de risc
monetarã)
Originea cheltuielilor

127. Datele sunt extrase din statele bugetare ale planurilor de
dezvoltare naþionale ºi regionale.

D. Inventare, stocuri ºi condiþii de referinþã
128. Subiectele ºi variabilele prezentate aici scot în evidenþã faptul cã
dezvoltarea statisticii mediului este mult mai mult decât un bilanþ al aspectelor ecologice ale unei oarecare aºezãri omeneºti. Pentru aºezãrile umane,
aceastã categorie de informaþii cuprinde stocurile de clãdiri ºi infrastructuri
(D.1.); inventarele privind mediul (D.2.) ºi variabile socioeconomice ºi demografice de referinþã (D.3.).
D.1. Stocurile de clãdiri ºi infrastructuri
129. Mãsurate la un moment dat, stocurile de clãdiri ºi infrastructuri
oferã o informaþie de referinþã, permiþând o evaluare cantitativã ºi calitativã
a habitatului ºi a echipãrii acestuia la un moment dat. Astfel, examinarea la
un moment dat a structurii ºi a numãrului de locuinþe ºi de echipamente
permite obþinerea unei idei destul de clare privind situaþia de ansamblu a
aºezãrilor umane ale unei þãri.
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D.1.1. Parcul de locuinþe
130. Parcul de locuinþe cuprinde ansamblul localurilor de habitat, adicã
localurile distincte ºi independente destinate a fi locuite. Aceste localuri pot
sã fie construite, transformate sau amenajate pentru a fi locuite sau pentru a
servi la locuit, cu toate cã nu au fost destinate iniþial acestui scop. Parcul de
locuinþe se clasificã dupã principiile ºi recomandãrile convenite pe plan internaþional, conform recensãmântului privind locuinþa. Cu scopuri comparative, clasificarea este propusã pentru a cuantifica producþia sectorului de
locuinþe (A.1.2.) care contribuie în mod direct la extinderea parcului de
locuinþe. Ea este aplicatã ºi variabilelor care mãsoarã numãrul de locuinþe
disponibile ºi responsabilitãþilor ºi serviciilor existente (B.1.1.2.), iar unitãþile
de mãsurã sunt, în general, numãrul de persoane sau de familii ce vor fi
adãpostite, ce sunt adãpostite sau deservite de echipamente ºi servicii.
131. În “Principii ºi recomandãri privind recensãmintele populaþiei ºi
ale habitatului” (publicaþie ONU) se va putea gãsi o listã completã a
variabilelor, a unitãþilor de mãsurã, precum ºi a definiþiilor privind parcul de
locuinþe. Variabilele de mai jos au fost reþinute datoritã legãturii lor strânse
cu preocupãrile legate de mediu în domeniul aºezãrilor omeneºti.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Localuri pentru locuit (numãr)

Clasificãri
Categorie de localuri de locuit
Modalitate de folosire
b. Unitãþi de locuit dotate cu instalaþii de uz
Categoria de unitãþi de locuit
c. Unitãþi de locuit având sistem de aducþiune a apei Categorie de unitãþi de locuit
(numãr)
Tip de sistem de aducþiune a apei
Calitatea apei distribuite
d. Unitãþi de locuit echipate (numãr)
Categorie de unitãþi de locuit
Tip de echipament

132. Principala sursã de informaþii privind variabilele expuse mai sus
este recensãmântul de locuinþe, care a fost definit ca “ansamblul
operaþiunilor care constau în culegerea, exploatarea, evaluarea, analiza ºi
publicarea în orice mod a datelor statistice, care se referã la toate localurile
folosite, la un moment dat, pentru locuit ºi la ocupanþii acestora, într-o þarã
sau o parte bine delimitatã a unei þãri”.
D.1.2. Clãdiri destinate altor folosinþe decât locuitului
ºi alte infrastructuri
133. Mãsurarea stocurilor de infrastructurã completeazã evaluarea
parcului de locuinþe ºi permite sã se stabileascã un inventar complet al tere-
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nurilor construite. În aceastã categorie intrã clãdirile destinate altor folosinþe
decât locuitului (clãdiri de folosinþã industrialã, comercialã, educaþionalã,
sanitarã sau altele) ºi de geniu civil (transport, energie, comunicaþii).
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Clãdiri destinate altor scopuri decât locuitului (numãr)
b. Lucrãri de geniu civil

Clasificãri
Tip de clãdire
Tip de lucrãri

134. În acest caz, principalele surse de informaþii sunt recensãmintele,
anchetele din sectorul construcþiilor ºi lucrãrilor publice, registrele de
construcþii ºi fiºierele municipale.
D.2. Inventare privind mediul înconjurãtor
135. Inventarele privind mediul înconjurãtor, aºa cum sunt prezentate
aici, fac recensãmântul principalilor factori responsabili de deteriorarea
calitãþii mediului artificial ºi care constituie o ameninþare pentru acesta.
Inventarele de emisii (D.2.1.) sunt liste de substanþe, cu indicarea originii
lor, susceptibile de a polua aºezãrile umane ºi care trebuie supravegheate
ºi controlate (C.2.). Riscurile legate de mediul de muncã (D.2.2.) þin de
poluarea localurilor sau de alte riscuri profesionale. Inventarul zonelor
geografice potenþial periculoase (D.2.3.) reprezintã un interes deosebit
pentru urbanismul ºi administraþia urbanã; acest inventar va figura în detaliu
în cadrul statisticilor referitoare la mediul natural.
D.2.1. Emisiile
136. Inventarele de emisii contabilizeazã ºi enumerã poluanþii ºi
deºeurile, dupã sursã, în vederea întocmirii programelor de supraveghere ºi
control al procesului de poluare. Acolo unde sistemele de supraveghere au
fost deja instalate, aceste inventare sunt folosite pentru a observa periodic
obiectul, câmpul de aplicare ºi normele acestui sistem, având în vedere
evoluþia tehnicilor ºi cunoaºterea incidenþelor asupra mediului.
137. Cele trei tipuri de inventare prezentate se referã la: a) poluanþi
atmosferici; b) poluarea apelor; c) poluarea cu deºeuri solide. Inventarele
poluãrii apelor vor fi examinate în cadrul statistic al mediului natural.
Inventarele privind poluarea atmosfericã precum ºi inventarele privind
poluarea prin deºeuri solide ar putea fi stabilite plecând de la listele
internaþionale de poluanþi ºi deºeuri, ca cele care figureazã în proiectele de
clasificare ale Comisiei Economice pentru Europa. Aceste clasificãri au fost

275
puse bine la punct pentru a se putea stabili un gen de statistici
internaþionale privind mediul înconjurãtor. Ele ar trebui sã fie utile ºi
operative prin publicarea lor la timp.
Variabile (unitatea de mãsurã)
a. Poluanþi atmosferici (lista)
b. Poluanþi ai apelor (lista)
c. Deºeuri solide (lista)

Clasificãri
Tip de activitate
Apar în statistica mediului natural
Sursa de deºeuri solide

138. În cooperare cu Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, Organizaþia
Mondialã a Muncii ºi Organizaþia Internaþionalã de Standardizare, Comisia
Economicã pentru Europa a propus un proiect de clasificare tip a poluanþilor
atmosferici, care va servi drept cadru pentru statisticile privind calitatea
aerului. Este vorba despre un cadru de referinþã ºi de o listã recapitulativã
care împreunã vor facilita stabilirea de statistici referitoare la calitatea
aerului; aceastã clasificare cuprinde poluanþi atmosferici, precum ºi alte
caracteristici ale atmosferei utilizate de statisticile privind mediul artificial ºi
natural în þãrile avansate din punct de vedere economic.
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EUROPA DE EST
COLAPSUL ECONOMIC AL RÃSÃRITULUI
Europa Rãsãriteanã trãieºte momentele sale economice cele mai
grele. Nu demult, regiune de monolit cu planificare centralizatã, care a
acumulat timp de decenii contradicþii economice, dorind în tot acest timp sã
convingã lumea de avantajele ºi succesele sale – mai rar de situaþia
economicã realã – aceastã zonã s-a confruntat cu rezultatele ºi eºecurile
conducerii administrative a economiei.
Þãrile est-europene nu mai constituie un bloc comercial în genul
CAER – aceastã organizaþie a încetat sã mai existe; au avut loc alegeri
pluripartite în Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria ºi România, iar în
Uniunea Sovieticã se înregistreazã tulburãri sociale, ele reprezentând cauza
noilor procese economice ºi sociale din regiune. Piaþa ºi legitãþile ei, pânã
acum inabordate de realitatea economicã est-europeanã, sunt fixate drept
condiþie fãrã de care aparatul economic supraîncãrcat ºi depãºit demult din
Europa Rãsãriteanã nu poate face niciun pas înainte.
Economia de piaþã ºi pluralismul cer timp în faza de început. Ca o
necesitate a dezvoltãrii în continuare trebuie sã intervinã sprijinirea noilor
procese economice europene.
Închisã în graniþele ei, economia est-europeanã a dus în mod
inevitabil ºi duce toate þãrile care-i aparþin la o profundã crizã economicã;
scad ritmul de creºtere economicã, cel al producþiei industriale, creºte
serios rata ºomajului, a inflaþiei, se înrãutãþesc relaþiile comerciale cu
strãinãtatea, cresc datoriile externe.
Regiunea est-europeanã în ansamblu se aflã deci într-o profundã
recesiune; în ultimii ani s-a înregistrat o scãdere a producþiei materiale nete
cu peste 10%, iar în acest an procentul va fi de 14%; producþia industrialã a
scãzut în primul trimestru al acestui an în întreaga regiune, în medie cu
13%. Cea mai mare scãdere a producþiei industriale se remarcã în Bulgaria
– 26%, urmatã de Iugoslavia cu 19%, România – 17%, Uniunea Sovieticã –
5,4%. Cehoslovacia ºi Ungaria au avut în primul trimestru al acestui an o
producþie industrialã mai micã cu circa 13% (anul trecut se înregistrase
numai o scãdere de 4-5%).
ªomajul se agraveazã, fiind un fenomen nestãvilit în toate þãrile esteuropene. În Polonia, de exemplu, existã 1.500.000 de persoane fãrã lucru,
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în fosta RDG – 842.000, iar în Uniunea Sovieticã la sfârºitul anului 1990
rãmãseserã fãrã un loc de muncã 2.000.000 de persoane. Rata inflaþiei în
intervalul ianuarie-mai 1991, faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, a fost
în Cehoslovacia de 59,5%, în Ungaria de 38%, în Polonia de 78%, în
Uniunea Sovieticã de 83%.
Deficitul bugetar este în toate þãrile est-europene în creºtere, povara
datoriei externe fiind deosebit de mare în Polonia ºi în Ungaria. Acest
fenomen se datoreazã în primul rând marelui deficit din schimburile
comerciale cu þãrile dezvoltate din Occident. Datoria globalã a þãrilor esteuropene se cifra la sfârºitul anului 1989 la circa 80 miliarde dolari, din care
aproape 55 de miliarde reveneau Uniunii Sovietice. Se estimeazã cã anul
trecut datoria acestor þãri a crescut cu 8-10 miliarde dolari.
Nu trebuie sã se uite cã ºi evenimentele petrecute anul trecut – în
primul rând întreruperea colaborãrii în cadrul CAER, extinderea comerþului
cu þãrile din zona valutei liber convertibile ºi înrãutãþirea balanþei plãþilor
curente – au influenþat în mod serios schimbarea configuraþiei economice a
þãrilor est-europene. Sã notãm, astfel, cã exportul Ungariei în URSS, în
primul trimestru al anului trecut, a reprezentat numai 4% din exportul ei
global, în timp ce în perioada în care CAER ara încã puternic, numai cu un
an înainte, livrãrile pe aceastã relaþie reprezentau 25%.
Este mai mult decât evident cã actuala situaþie economicã din Europa
Rãsãriteanã este nefavorabilã ºi nici perspectivele nu sunt sigure. Pentru
procesul reformei orientate spre economia de piaþã va fi nevoie probabil –
dupã estimãrile specialiºtilor de renume mondial – de peste un deceniu.

EUROPA CENTRALÃ: PIEÞE NOI – SPERANÞE NOI
UNGARIA – CEHOSLOVACIA – POLONIA
Multe dintre întreprinderile din Europa îºi amintesc de IKARUS –
denumire mit a unuia dintre cei mai mari producãtori ºi cu o desfacere
independentã de exportul în URSS. Piaþa de desfacere în URSS a dispãrut
în haos – la fel ca ºi aviatorul din poveste, ameninþat de cãderea într-o mare
de datorii. Dar imboldul pentru tendinþa de extindere în Ungaria ºi într-o
anumitã mãsurã în Cehoslovacia ºi Polonia poate determina trezirea
întreprinderii la o nouã viaþã.
Aºa vede situaþia actualã ziarul internaþional Herald Tribune, care
comenteazã într-un context mai larg ultimele ºtiri despre activitatea
întreprinderii IKARUS. Aceastã întreprindere, care a evitat falimentul,
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descoperind pieþe noi pentru produsele sale, a anunþat cã a semnat un
contract în valoare de 290 mil. dolari pentru 3000 de autobuze ce vor fi
livrate în Iran. Cu toate cã prin aceasta nu se asigurã o supravieþuire pe
termen mai îndelungat, se depun eforturi susþinute pentru a gãsi acestei
instituþii de stat parteneri externi.
Dorinþa de a supravieþui a început sã se manifeste în mai multe þãri
ale Europei Centrale. Unele dintre firmele care cu un an în urmã se aflau în
situaþia de a nu-ºi vinde produsele acum recunosc faptul cã existã
cumpãrãtori, dar trebuie sã fie cãutaþi cu multã insistenþã. Pentru aceasta
este însã nevoie de aplicarea unei ample politici de marketing, deprindere
consideratã inutilã în sistemul de piaþã impus de blocul sovietic.
Un element-cheie atât pentru Ungaria, cât ºi pentru Cehoslovacia ºi
Polonia este faptul cã toate aceste þãri s-au orientat puternic cãtre þãrile
Europei de Vest, ceea ce le-a ajutat sã depãºeascã cãderea ameninþãtoare
a comerþului cu Uniunea Sovieticã, care reprezenta cea mai mare piaþã de
desfacere. Conform specialiºtilor din Vest, economiile din Europa Centralã
pot evita cãderea bruscã prin descoperirea unor pieþe noi, ceea ce
reprezintã speranþe mari pentru viitor.
Problemele economiei ungare sunt deosebit de mari, dar în Ungaria
se depun eforturi pentru a le depãºi una câte una. Reducerea venitului
naþional brut în anul 1990 cu 4 pânã la 5% s-ar putea diminua, iar în anul
1992 s-ar putea înregistra o creºtere moderatã. Datoritã creºterii exportului
în valutã forte cu 17%, Ungaria a înregistrat anul trecut, la balanþa de plãþi,
un surplus de 130 mil. dolari, în locul deficitului prognozat. Dar, aºa cum a
afirmat ministrul de finanþe Kupa, forintul nu va deveni convertibil înainte de
anul 1992.
ªi Polonia a înregistrat anul trecut un surplus în jur de 670 mil. dolari.
Venitul naþional brut în Polonia s-a redus cu 13%, dar pentru acest an,
1991, se prognozeazã o creºtere de 2 pânã la 3%. Spre deosebire însã de
Polonia, care doreºte sã i se ierte datoriile externe, Ungaria a plãtit o sumã
de 21 mld. dolari în contul datoriilor sale externe. Datoritã acestei atitudini,
Ungaria a putut realiza noi împrumuturi bancare ºi a obþinut de la
întreprinderile externe investiþii al cãror volum depãºeºte 1 mld. dolari, sumã
cu mult mai mare decât cele obþinute de alte þãri din Europa Centralã.
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SISTEME AJUTÃTOARE ÎN PERIOADA INFLAÞIEI
VALORIFICARE SAU INDEXARE
Banii sunt numitorul comun al tuturor activitãþilor economice. Permit
delimitarea tranzacþiilor comerciale ºi de achiziþii, servesc pentru echilibrarea valorilor ºi depunerii pentru o utilizare viitoare, dar în primul rând
imprimã un cadru legal solid pentru eforturile economice care se depun.
În situaþiile economice grele care însoþesc inflaþia, fenomen care prin
diferite metode devalorizeazã mijloacele de platã, banii îºi pierd influenþa lor
principalã de stabilizatori. Pentru menþinerea ordinii în relaþiile bãneºti comerciale de lucru ºi sociale este necesar sã se aibã în vedere introducerea
unui sistem ajutãtor solid pentru exprimarea unitarã a valorilor reale.
Perspective nesigure
Pentru cã inflaþia ºi alþi factori relevanþi nu sunt previzibili,
“planificarea” lor este o bazã lipsitã de soliditate ºi pentru bugetele detaliate,
ºi pentru strategia economicã. Astfel, de exemplu, întreprinderile care astãzi
încheie contracte aparent avantajoase pe termen lung riscã, în cazul slãbirii
monedei naþionale, ca valoarea cheltuielilor de producþie sã fie mai mare
decât valoarea viitoarelor plãþi. Într-un alt domeniu, de exemplu, proprietarii
spaþiilor în care nu sunt locuinþe nu vor avea posibilitatea sã plãteascã chiriile majorate de câteva ori, pentru cã deocamdatã nu existã un mecanism
care sã le garanteze cã pentru mai mulþi ani valoarea realã a chiriilor se va
menþine la valoarea chiriilor de azi.
Se oferã douã modalitãþi
În toate þãrile unde forþa de cumpãrare a monedei naþionale scade
variabil, contractele pe termen lung de toate felurile pot fi stabilizate numai
prin douã modalitãþi. Viitoarele plãþi vor fi exprimate cifric într-una din
valutele strãine puternice, iar în perioada de efectuare a plãþilor acestea se
calculeazã pe baza mediei cursului oficial, pe echivalentul de moment în
mijloacele bãneºti interne inflaþioniste (ar trebui sã dispunã de dolari, mãrci
sau ECU). Mai practic ºi din punct de vedere al economiei naþionale un mod
preferat rãmâne însã modificarea viitoarelor plãþi, aºa-numita indexare.
Indexãri sunt mai multe, dar este suficientã numai o singurã indexare
Indexul este un numãr relativ, cu ajutorul cãruia se comparã indicatorii
limitaþi în anumite intervale (lunare, trimestriale ºi anuale). Primele indexãri
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practice au apãrut în secolul trecut. Iniþial este vorba despre indexãri ale
cheltuielilor de trai, care au fost folosite pentru stabilirea unui aºa-numit
minim de trai, dându-se pondere cererilor sindicale privind salarizarea.
Aceste indexãri redau preþurile principale la produsele alimentare de bazã ºi
chirii, iar mai târziu se înlocuiesc cu indexãri mai ample ale preþurilor cu
amãnuntul ºi ale serviciilor.
În þãrile estice s-a moºtenit un sistem detaliat de colectare ºi de
interpretare a datelor statistice care sunt preluate în multe indexãri. Dar
niciuna dintre aceste indexãri nu reprezintã acea unicã indexare care ar fi
putut sã devinã o bazã a sistemului oficial de indexare a plãþilor pe termen
lung. Numãrul poziþii lor este prea mare, familia “medie” nu este definitã
optim, sistemul vechi de calculare a datelor nu se poate aplica în perioada
unor preþuri variabile de la o etapã la alta, dar mai ales compoziþia
cheltuielilor ºi a veniturilor, în perioada “de strângere a curelei”, este alta
decât a fost în trecut.
Calcule rapide
“La ce fel de coº cu bunuri de consum personal, de bazã, va fi
raportatã noua indexare” reprezintã subiectul discuþiei dintre specialiºti ºi
opinia publicã. De obicei þãrilor sãrace le sunt suficiente pentru calcul numai
50 de poziþii, iar þãrile bogate au nevoie de sute de poziþii (astãzi este greu
de stãpânit un numãr de poziþii care depãºesc mia). Pentru ca totuºi
compoziþia sã corespundã perioadei care urmeazã, coeficientul de
apreciere ar trebui sã se deplaseze de la poziþiile de lux la necesitãþile de
bazã. Este important ca rezultatele aprecierii sã fie imediat puse la
dispoziþia celor interesaþi, cel mai bine chiar la începutul lunii urmãtoare. În
þãrile unde inflaþia a atins cote mai mari, aceastã indexare principalã se
asigurã obiectiv de cãtre Comitetul de Statisticã ºi se dã publicitãþii prin
mijloace de comunicare în masã, contracte pe termen lung, care de obicei
conþin un paragraf în funcþie de care, automat, cresc plãþile în intervale
lunare, trimestriale ºi anuale, cu o creºtere exprimatã procentual prin
aceastã indexare. Cele douã aspecte contractuale, fãrã eventualitatea unor
discuþii parþiale, cu rezultat nesigur, sunt întotdeauna valabile, putându-se
obþine o parte variabilã a banilor, care au însã aceeaºi putere de cumpãrare.
Compensarea în funcþia de legislaþie
Indexarea automatã are introdusã în mecanismul sãu o perioadã de
interval precisã, unitarã, între regulamentele de plãþi ºi stabilirea mãsurii
mãrimii lor. Prin aceasta se deosebeºte de aºa-numita valorificare, unde
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frecvenþa ºi mãrimea modificãrilor sunt determinate la anumite intervale de
timp prin decizia guvernului sau sunt rezultatul unor discuþii antagonice.
Valorificarea, la fel ca ºi indexarea, încearcã sã compenseze efectele
inflaþiei. Pentru cã este mai curând o expresie a bunãvoinþei în limitele
posibilitãþii, ºi nu o indexare, deci o constantã stabilitã în conformitate cu
unele legi precise, ea nu este cea mai bunã pentru stabilizarea relaþiilor
bãneºti în perioada inflaþiei.
În multe þãri, sistemul indexãrii automate a dat rezultate bune, mai
ales în stabilirea mãrimii chiriilor pe termen lung, la contractele de livrare
regulate, în activitatea bancarã, de asigurare, dupã modificarea zonelor
financiare, de sãnãtate, învãþãmânt ºi altele. Diferite venituri cu caracter
social (chiar ºi pensiile ºi pensiile de întreþinere), în unele cazuri, se
majoreazã trimestrial cu acest index de bazã. Nu ar fi însã logic sã se
foloseascã aceeaºi relaþie pentru creºterea automatã a salariilor, aºa cum
ar dori unele sindicate. Salariile au o dinamicã proprie, care depinde de
starea economiei, care la rândul ei depinde de încãlcarea echilibrului între
venituri ºi productivitate ºi eforturile pentru menþinerea forþei de cumpãrare
a salariilor; prin indexare s-ar ajunge numai la o altã cotã de inflaþie. Patronii
ºi angajaþii pot însã folosi aici o indexare de bazã pentru stabilizarea
acordului, conform cãreia salariile se modificã automat, dar numai
proporþional. Astfel, de exemplu, dacã se înþeleg asupra unei indexãri de
60%, în cazul majorãrii preþului la bunurile de consum cu 10%, salariile se
majoreazã automat, dar numai cu 6%.
Indexarea – un serviciu public
Indexarea fundamentalã a cheltuielilor pentru trai este foarte aproape
de coeficientul de indexare. Determinarea ºi publicarea acestei indexãri,
bineînþeles, nu se face cu anticipaþie, ci numai se mãsoarã printr-o metodã
originalã, cu o întârziere minimã. Acest indicator practic ºi clar, care de
obicei este urmãrit de categorii ample ale populaþiei, în perioadele mai
grele, exprimã numeric, unitar, o evoluþie economicã negativã. De aceea se
acordã prioritate unei selecþii elastice din diferite date statistice ºi se susþine
valorizarea, care, spre deosebire de indexare, se poate manipula, ceea ce
însã înseamnã o întârziere ºi o minimalizare a creºterii plãþilor.
Dacã nu vrem sã trãim “de la mânã pânã la gurã” este nevoie sã ne
sprijinim pe un sistem bãnesc solid, care în perioadele imprevizibile de
inflaþie, în contractele pe termen lung, sã se poatã corecta prin folosirea
unei indexãri definitive, clare, oficiale.

CEHOSLOVACIA

PRIMII PAªI AI REFORMEI ÎN REPUBLICA
FEDERATIVÃ CEHÃ ªI SLOVACÃ
Au trecut primele luni ale anului 1991 ºi deci primele luni de când
economia a început sã funcþioneze în cadrul noului sistem. Cu toate cã
acest sistem nu are încã toate mecanismele create, principalii paºi ai
reformei economice au fost fãcuþi. Funcþia de alocare în economie trece
treptat asupra pieþei ºi a subiecþilor economici, aºa cum se petrece ºi în alte
state avansate.
Nimeni nu se aºtepta sã fie uºor ºi guvernul federal nu a ascuns
nimãnui acest lucru. Sensul reformei economice nu este o acþiune îndreptatã
împotriva oamenilor simpli ºi distrugerea bazei economice. Dimpotrivã, ea
reprezintã singurul mod de a întrerupe declinul ce dateazã de timp îndelungat ºi a fost bine mascat, spre prãpastia descompunerii economice, a rãmânerii în urmã ºi a sãrãciei, ºi calea de a reînnoi capacitatea economiei de a
crea valori noi, deºi dupã o îndelungatã experienþã totalitarã, o mare parte
din opinia publicã, în mod intuitiv, a înþeles sensul adevãrat al reformei.
Dacã însã prezentul înregistreazã o reducere a nivelului de trai ºi a
siguranþei sociale, acesta trebuie considerat un fenomen trecãtor, dar
necesar; trebuie rezolvate datoriile din trecut în condiþiile actuale deosebit
de grele ºi nu trebuie sã fie grevate generaþiile viitoare cu ipoteca unor alte
datorii. Este necesar sã se acopere ipotecile anterioare, datoritã faptului cã
guvernele trecute, pentru a menþine o liniºte politicã, au distribuit în toate
pãrþile, dar ºi populaþiei, mai mult decât era posibil, ceea ce a dus la crearea
unei economii foarte vulnerabile, lipsitã de capacitatea concurenþei,
neadaptabilã, cu epuizarea peste limitele normalului a resurselor naturale ºi
economice.
Nimeni nu se putea aºtepta ca situaþia în primele luni ale perioadei de
trecere, dupã schimbãri radicale, deci în perioada de finalizare a
mecanismelor noului sistem ºi de formare a deprinderilor pentru regulile noi
ale jocului sã fie uºoarã ºi sã fie programat totul exact, ca un sistem de
calculator sau asemeni unui anacronic plan de directive centralizat.
Guvernul a presupus ºi a atras atenþia asupra faptului cã procesul de
aplicare a reformei economice, în esenþa sa, va fi un proces puternic
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conflictual, pentru cã se va confrunta cu interese ferme, deprinderi ºi
stereotipuri, iluzii spulberate ºi va crea nesiguranþã ºi fenomene nefireºti. În
mãsura în care nu s-ar fi procedat aºa, nu ar fi fost vorba despre niciun fel
de reformã radicalã ºi alunecarea cãtre faliment nu ar mai fi putut fi opritã.
Guvernul federal a avut în vedere aceste aspecte însoþitoare, dar rãmâne
însã de clarificat problema în ce mãsurã guvernul va fi capabil sã pregãteascã societatea, întreprinderile ºi instituþiile pentru a se confrunta cu ele.
Nu constituie deci o surprizã atmosfera din ultimele sãptãmâni, când
societatea se manifestã prin îndoieli ºi nervozitate în ceea ce priveºte
evoluþia economicã ºi când s-ar pãrea cã s-a pierdut încrederea în
corectitudinea ºi în perspectiva reformei. Pânã acum nu au existat
fenomene ca reducerea producþiei, creºterea rapidã a nivelului de preþuri,
pierderea locului de muncã. Apariþia unor probleme de existenþã pentru
întreprinderi ºi probleme financiare pentru serviciile publice fac ca adunãrile
legislative, partenerii sociali ºi alte componente ale opiniei publice sã punã
unele întrebãri fundamentale guvernului. Aceastã situaþie nouã în economie,
precum ºi nerecunoaºterea unor dependenþe obligatorii, neînþelegerea
sensului modificãrilor care au loc ºi menþinerea unor iluzii duc la apariþia
unor îndoieli asupra politicii economice a guvernului federal ºi chiar asupra
ideii de reformã economicã. Se multiplicã nu numai cerinþele pentru o mai
bunã informare, dar existã ºi glasuri critice de refuz, sfaturi bine intenþionate
ºi scenarii alternative. În mod intens prin cerinþele lor se manifestã
întreprinderile rãu conduse ºi care nu au perspective, obiºnuite cu cadourile
ce le reveneau mai înainte de la organele centrale. Concomitent cu aceasta
ºi în esenþã din aceleaºi cauze se intensificã valul de cereri din toate pãrþile,
pretenþii mai deschise sau mai deghizate la resursele sociale, care au fost
însoþite de un flux asemãnãtor de programe concrete pentru crearea
acestor resurse. Scena politicã începe sã se activeze atât cu promisiuni
vagi, cât ºi cu promisiuni concrete, cu angajamente concrete ale diferiþilor
politicieni, din pãcate însã din nou fãrã lãmuriri clare privind felul în care vor
fi îndeplinite practic aceste promisiuni.
Guvernul federal iese în întâmpinarea iniþiativei Adunãrii Federale,
precum ºi a iniþiativei partenerilor sociali de a gãsi o modalitate optimã ca
reciproc sã se clarifice problemele fundamentale ale politicii economice.
A sosit timpul de a risipi iluziile privitoare la posibilitãþile reale actuale
ale economiei cehoslovace de a interpreta corect modificãrile ºi rezultatele
acestora, de a aprecia corectitudinea politicii economice realizate, cadrul în
care s-a miºcat pânã acum ºi de a-i aprecia tendinþele viitoare. În acelaºi
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timp a sosit momentul de a demasca promisiunile nerealizabile, neconcrete
sau alternativele neconsistente, precum ºi caracterul iluzoriu al celor mai
vehemente pretenþii asupra resurselor societãþii. Trebuie sã se ajungã la o
apreciere corectã a unor mituri care s-au creat ºi care se referã, de
exemplu, la relaþiile cu Fondul Monetar Internaþional sau la cele cu CAER.
În acelaºi timp trebuie sã se stabileascã o repartizare realã a rãspunderilor
tuturor organelor din statul nostru ºi ale societãþii noastre în evoluþia viitoare.
CARACTERISTICA SITUAÞIEI ACTUALE
ÎN ECONOMIA RFCS
Factorii principali care influenþeazã situaþia actualã
În anul 1991, economia cehoslovacã, mai mult decât oricând înainte,
a fost influenþatã de modificãrile din lume, mai ales de cele din þãrile
învecinate. Introducerea reformei economice în Polonia, accelerarea
unificãrii Germaniei, conflictul din Golful Persic ºi în primul rând situaþia din
ce îi ce mai grea din URSS au însemnat, pe de o parte, pierderea unor
importante pieþe de desfacere, pe de altã parte, restrângerea accesului la
principalele surse de materii prime.
Astfel, de exemplu, în loc de 16,6 mil. tone petrol, URSS a livrat numai
13,3 mil. tone, din care 1,3 mil. tone pe valutã. La metalele neferoase s-a înregistrat o reducere de 10 pânã la 40% din cantitatea necesarã. Destrãmarea
pieþei CAER-ului a însemnat ºi întreruperea mai multor relaþii de colaborare
ºi cooperare cu parteneri din strãinãtate. Acest fapt a limitat foarte mult
posibilitatea de a produce ºi de a exporta a industriei cehoslovace, mai ales
a industriei chimice ºi a construcþiilor de maºini. Rezultatele reducerii livrãrilor de petrol ºi reducerea extracþiei de cãrbune se concretizeazã printr-o diminuare a producþiei în valoare de 14 mld. coroane. Din perspectiva dezvoltãrii economiei cehoslovace, o pierdere ºi mai gravã este pierderea pieþelor
de desfacere. Guvernul federal a înþeles necesitatea întreprinderilor de a li
se acorda un anumit timp pentru adaptarea programelor de producþie la cerinþele unor alte pieþe ºi de aceea în 1990 a mai permis realizarea unei livrãri în URSS pe credit. Iniþial volumul acestor livrãri în URSS depãºeau 15
mld. coroane, în parte ºi ca urmare a reducerii posibilitãþilor de import ale
URSS. Utilizarea mijloacelor financiare angajate în URSS se face greu ºi de
aceea guvernul federal nu poate continua pe linia creditãrii unor alte livrãri
în URSS. La pierderea pieþelor de desfacere din Germania ºi Polonia
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întreprinderile nu au reacþionat rapid prin restrângerea producþiei ºi, de
asemenea, nu s-a fãcut echilibrarea schimburilor prin reducerea importului
din aceste þãri. În mai multe zone ale lumii a avut loc o înrãutãþire a
conjuncturii economice, prin creºterea ratei dobânzii, ceea ce a îngreunat
substanþial promovarea exportului cehoslovac pe pieþele mondiale.
Guvernul federal nu se dezminte de partea sa de rãspundere pentru
formarea ºi introducerea reformei economice sau pentru starea ºi evoluþia
economiei cehoslovace. Asumându-ºi rãspunderea, el intervine în condiþiile
în care problemele se dovedesc mai complexe decât s-a prevãzut, atât din
motive interne, dar ºi din cauze care þin de conjunctura internaþionalã. Dar
se recunoaºte cã unele situaþii mai complicate au apãrut ca urmare a
mãsurilor întreprinse de acesta.
Împreuna cu guvernele republicilor, guvernul federal a pregãtit ºi a
pornit la realizarea reformei economice în situaþia în care, treptat, din ce în
ce mai mult i s-a redus puterea mai ales faþã de procesele economice.
Competenþele au fost trecute treptat asupra republicilor ºi s-au modificat;
permanent are loc o reorganizare. Aceasta influenþeazã posibilitatea de
acþiune a guvernului federal ºi a guvernelor republicilor, complicã ºi imprimã
un ritm lent procesului de decizie. În acelaºi timp, aspectele politice ale
reformei impun implementarea unui consens de fiecare zi ºi finalizarea realã
a unei strategii, a tacticii ºi a influenþãrii subiecþilor economici sub aspectul
comportãrii lor pe pieþele pe care apar. Discuþiile despre organizarea
statului, despre competenþe, modificarea ordinii de aprobare a legilor,
tergiversãrile în discutarea lor, întârzierea punerii lor în funcþiune, lipsa de
consolidare a structurilor de conducere, lupta din ce în ce mai amplã pentru
a ocupa poziþii politice în folosul personal ºi pentru avantaje de grup în
economie, tendinþa accentuatã de a mãri tensiunea în stat, dramatizarea
unor fenomene, provocarea unor ºocuri ºi a unor stãri de nervozitate în
orice împrejurare, toate acestea nu contribuie la formarea unui mediu politic
ºi economic creator, fãrã care nu se poate lucra la niciun nivel de
conducere.
Problemele menþionate sunt cu atât mai importante, pentru cã se
petrec în procesul implementãrii reformei economice, moment ce reprezintã
în istoria Cehoslovaciei un important moment de cotiturã.
Rezultatele anului 1990
a) Volumul venitului naþional în anul 1990 s-a redus cu 31,1%, venitul
naþional brut a crescut cu 2,2%. Producþia industrialã brutã a scãzut
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cu 3,7%, volumul lucrãrilor de construcþie a scãzut cu 6,6%, producþia
agricolã cu 3,4%.
b) Nivelul mediu al preþurilor de consum în anul 1990, comparativ cu
anul 1989, a crescut cu 10%, iar preþurile la produsele alimentare au
fost compensate prin introducerea indexãrii lunare. În anul 1990
salariul real s-a redus cu 5,6%. Ca urmare a compensaþiilor primite ºi
a altor venituri bãneºti ale populaþiei, reducerea a fost de numai 1,1%.
c) Numãrul ºomerilor în anul 1990 a crescut rapid ºi pânã la 31.XII.1990
era de 77.000 de persoane (39,4 mii în Cehia ºi 37,6 mii în Slovacia).
d) Excedentul importului faþã de export, în preþuri comparate, a atins în
anul 1990 36,2 mld. coroane ºi s-a manifestat în reducerea poziþiei
devize-coroane cehoslovace (cu 1,6 mld. dolari). S-a ajuns la o
devalorizare a coroanei, fapt favorabil exportului (a însemnat o creºtere a beneficiului în activitatea de comerþ exterior cu 36%).
Concomitent cu politica financiarã a fost orientatã ºi politica monetarã
a bãncii centrale. Majorarea creditelor bancare s-a fãcut în cadrul zonei
politicii restrictive. În consecinþã, majorarea creditelor întreprinderilor a fost
de numai 2,4 mld. coroane.
Rezultatele obþinute în anul 1990 par a fi favorabile comparativ cu alte
þãri care trec spre economia de piaþã. În comparaþie cu Polonia ºi Ungaria,
Cehoslovacia a înregistrat cea mai micã scãdere a venitului naþional creat ºi
a producþiei industriale, are cel mai redus nivel de ºomaj ºi cea mai micã
scãdere a salariilor reale. Cele douã þãri cu care se face comparaþia au
înregistrat un surplus faþã de import, însã datoriile externe pe locuitor se
menþin în continuare la o cotã înaltã.
Evoluþia în primele luni ale anului 1991
Lunile care au trecut de la aplicarea reformei sunt, pe de o parte, o
perioadã prea scurtã pentru a determina conturarea unor concluzii, pe de
altã parte, au apãrut primele rezultate privind evoluþia componentelor
fundamentale ale economiei naþionale ºi a transformãrii pieþei.
O trãsãturã pozitivã este cã se ajunge la un echilibru între cerere ºi
ofertã. În timp ce în perioada trecutã exista preponderenþa cronicã a cererii
faþã de ofertã, în acest an încep sã se manifeste situaþii cu caracter invers.
În conformitate cu acþiunea prognozatã a factorilor de creºtere ºi cu
scãderea cererii la începutul anului s-a ajuns la o scãdere a formãrii
produsului. În industrie în ianuarie 1991, în comparaþie cu aceeaºi perioadã
din 1990, indicatorul producþie marfã a scãzut cu 4,3%.
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O altã manifestare în primele luni ale anului aste creºterea preþurilor.
Dupã primul ºoc din ianuarie la produsele alimentare ºi în februarie la
produsele industriale, evoluþia s-a stabilizat ºi la unele mãrfuri s-a ajuns la o
reducere relativã a preþurilor. În faza de reducere a preþurilor se aflã ºi
produsele alimentare; la produsele industriale procesul este în faza de
început. În comparaþie cu decembrie 1990, în ianuarie a avut loc o creºtere
cu 25,8% a preþurilor. Aceasta înseamnã cã majorarea preþurilor reprezintã
numai 7,0% faþã de nivelul de preþuri din ianuarie.
De la începutul anului se înregistreazã o creºtere a numãrului de
ºomeri. La sfârºitul lui februarie s-au înregistrat 162 mii de solicitanþi pentru
locuri de muncã, ceea ce reprezintã 2% din populaþia totalã aptã pentru
muncã. Numãrul locurilor libere la sfârºitul lunii februarie era de 45,4 mii.
La jumãtatea lunii aprilie, soldul balanþei de plãþi a fost similar celui
din anul precedent. Însã în anul trecut nu au fost plãtite importurile de petrol
în valutã.
Mai mult decât în anul 1990 s-au manifestat rezultatele destrãmãrii
pieþei CAER. Ca urmare a acestui fapt s-a ajuns la reducerea exportului
total a curei valoare a reprezentat, conform aprecierilor, circa 80% din
exportul pe anul trecut. Fenomenul este evident mai ales pe relaþia cu
URSS, unde pânã la 15 februarie nu s-a reuºit plasarea niciunui produs.
Pierderea însemnatã a pieþei CAER nu a fost înlocuitã prin gãsirea unor alte
pieþe de desfacere pentru mãrfuri în alte teritorii.
În legãturã cu creºterea preþurilor ºi cu limitarea durã a bugetului, de
la începutul anului a scãzut cererea pe piaþa internã. Acest fenomen se
manifestã mai ales pe piaþa bunurilor de consum. Desfacerea cu amãnuntul
în volum fizic s-a redus în ianuarie ºi februarie faþã de aceeaºi perioadã a
anului trecut cu 33,3%. Aceastã scãdere este determinatã de faptul cã în
noua situaþie populaþia s-a comportat mai reþinut, se ajunge treptat la o
modificare a comportãrii bãneºti. Se manifestã din ce în ce mai mult
preferinþa de a investi mijloacele în hârtii de valoare, acþiuni achiziþionate în
cursul procesului de privatizare, obligaþiuni ºi alte hârtii de valoare, cupoane
de investiþii ºi altele.
Blocarea desfacerii ºi adaptarea lentã a întreprinderilor la condiþiile
menþionate constituie principala cauzã a incapacitãþii de a face plãþi, care la
sfârºitul lui februarie a.c. a culminat cu suma de 78 mld. coroane. Existenþa
incapacitãþii de a plãti, într-o anumitã mãsurã, trebuie sã fie consideratã ca
un fenomen natural al transformãrii economice ºi ca un semnal care indicã
faptul cã reforma a început sã acþioneze. Pe de altã parte, incapacitatea
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întreprinderilor de a face plãþi restrânge activitatea lor. Guvernul urmãreºte
îndeaproape aceastã tendinþã pentru a lua mãsurile necesare.
Prin înfiinþarea Bãncii de Consolidare, care acordã credite în sumã de
12 mld. coroane, ceea ce reprezintã 30% din creditele totale, se încearcã a
se rezolva în parte problema situaþiei financiare a întreprinderilor. Pentru
aceste credite întreprinderile vor plãti dobânzi mai mici decât dobânzile
practicate în mod curent, iar perioada de restituire este mai lungã decât
pentru creditele obiºnuite.
Evoluþia economicã pe o perioadã de douã luni ºi jumãtate se reflectã
ºi în bugetele publice. Acestea, de la începutul anului, sunt supuse unei
presiuni puternice pentru efectuarea unor cheltuieli suplimentare. Cea mai
mare presiune se concentreazã asupra bugetului federal; ca urmare a
decalãrii termenului de creºtere a preþurilor la cãrbune, gaz metan ºi agent
termic, bugetul de stat a alocat pânã la 15 aprilie a.c. suma de 5,6 mld.
coroane pentru subvenþionarea acestor preþuri. Acest fapt complicã foarte
mult atât tendinþele generale în domeniul politicii financiare, cât ºi realizarea
unul surplus bugetar. Soldul celor trei bugete (federal, ceh ºi slovac) ar
trebui ca la sfârºitul primului trimestru, comparativ cu situaþia de la
31.XII.1990, sã marcheze o îmbunãtãþire cu 11 mld. coroane. Evoluþia de
pânã acum demonstreazã cã acest rezultat se poate obþine numai cu preþul
unor mãsuri de regularizare de excepþie, parte din ele fiind deja realizate.
Concomitent cu realizarea preþurilor la începutul anului, un pas dintre
cei mai importanþi ai strategiei reformei a fost trecerea la convertibilitatea
internã a coroanei. Rezultatele de pânã acum sunt pozitive, ceea ce
demonstreazã cã nivelul de plecare al cursului a fost stabilit corect.
Rezervele de devize se menþin la nivel acceptabil, creºterea datoriilor are
loc în limitele prevãzute, ceea ce faþã de evoluþia viitoare reprezintã un
rezultat promiþãtor.
La 1 ianuarie 1991 a fost iniþiatã aºa-numita “mica privatizare”. Pe
întreg teritoriul Cehoslovaciei, pânã în prezent, au fost lichidate, în mare,
6.000 de unitãþi funcþionale. Venitul global rezultat din aceste vânzãri reprezintã peste 300 mil. coroane. Numãrul licitaþiilor creºte în fiecare sãptãmânã.
Pentru viitorul apropiat, pe teritoriul celor douã republici se are în vedere privatizarea a încã câtorva mii de unitãþi funcþionale, al cãror preþ se situeazã la cca 2 mld. coroane. Pe baza evoluþiei de pânã acum se apreciazã cã
încasãrile reale brute vor fi de câteva ori mai mari decât cele de pânã acum.
O atenþie deosebitã se acordã atragerii capitalului strãin în economia
cehoslovacã. De aceea guvernul federal face eforturi mari pentru codificarea legilor privind atragerea capitalului strãin. Este vorba mai ales de
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întreprinderile cu participare de capital strãin. Prin decizia sa din 21.III.1991,
guvernul a hotãrât sã liberalizeze apariþia acestor întreprinderi, în mãsura în
care participantul este un subiect particular.
Accelerarea creºterii numãrului de întreprinderi cu participare strãinã
se poate ilustra prin faptul cã la 13.XII.1989 în Cehoslovacia existau 55 de
întreprinderi cu capital strãin. Un an mai târziu numãrul lor ajunsese la
1.200. La trei luni de la începutul anului 1991, numãrul acestor întreprinderi
era de 2.500. Pentru economie cele mai importante sunt întreprinderile cu
capital strãin, al cãror capital de bazã depãºeºte 100 mil. coroane.
În aceastã perioadã, pe lângã fenomenele negative ale tranziþiei de
care a þinut seamã politica economicã, încep sã se manifeste ºi elemente
pozitive, ºi anume:
– introducerea ºi funcþionarea cu succes a covertibilitãþii interne a
coroanei;
– reducerea decalajului dintre cerere ºi ofertã;
– creºterea rolului consumatorului;
– extinderea gamei de servicii furnizate pentru cetãþeni;
– modificarea parþialã a comportamentului întreprinderilor atât în
direcþia reacþionarii la cererea de piaþã, cât ºi a adaptãrii la
cheltuielile ºi preþurile concurenþiale;
– creºte rolul bãncii, inclusiv al criteriilor de piaþã pentru alocarea de
resurse.
ACTIVITATEA GUVERNULUI FEDERAL
Strategia de reformã a guvernului pentru etapa urmãtoare
Guvernul federal nu vede niciun motiv pentru a modifica strategia reformei. Axa programului guvernamental în domeniul economiei se bazeazã pe:
– privatizarea rapidã ºi amplã a economiei cehoslovace pe baza combinãrii metodelor de privatizare, standardizate ºi nestandardizate;
– continuã liberalizarea preþurilor, simultan cu reglarea creºterii
preþurilor în cadrul produselor de strictã necesitate;
– deschiderea rapidã a economiei cehoslovace cãtre lume atât cu
ajutorul nivelului de convertibilitate a coroanei cehoslovace, cât ºi
prin reducerea restricþiilor inutile, în vederea realizãrii unui schimb
liber de mãrfuri la graniþã.
Guvernul trebuie sã aibã o politicã flexibilã, care sã-i permitã sã
modifice rapid:
– nivelul de reglare a preþurilor ºi a sferei produselor cuprinse;
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– mãrirea taxelor de import ºi a cercului de importatori;
– includerea anumitor produse în patru categorii fundamentale de
impozit pe circulaþie în raport de situaþia pieþei ºi faþã de situaþia
bugetului de stat;
– asigurarea unor dotãri, a ajutorului financiar ºi a garanþiilor de stat
pentru credite bancare ºi altele.
Având în vedere situaþia de pânã acum, nu este posibil sã se modifice
nimic din caracterul restrictiv al politicii monetare ºi financiare. Succesul
acestei politici restrictive depinde de politica de salarizare ºi a veniturilor
pentru cã un ritm de creºtere prea rapid, neproporþional, al salariilor ºi al
celorlalte venituri ar determina urmãtoarele aspecte:
– politica restrictivã nu ar fi posibilã ºi expansiunea rapidã a cantitãþii
de bani ar duce la accelerarea inflaþiei;
– nu s-ar mai respecta politica restrictivã ºi rezultatul ar fi o creºtere
rapidã a ratei ºomajului.
Pentru a depãºi criza gravã a pieþelor de desfacere, guvernului îi
revine obligaþia de a contribui prin politica sa la crearea unui spaþiu pentru
afirmarea produselor cehoslovace ºi a efortului naþional în lume.
Este necesar sã se caute o ieºire din aceastã situaþie, concomitent cu
consolidarea unui mediu nou economic, în primul rând prin politica
economicã care trebuie sã sprijine eforturile de adaptare a întreprinderilor.
Aceste eforturi sunt direcþionale în sensul asigurãrii unui ajutor real marilor
întreprinderi, de marcã recunoscutã pe plan mondial, care sã constituie
nucleul economiei cehoslovace ºi, pe de altã parte, este necesar sã aducã
la un nivel corespunzãtor de eficienþã întreprinderile mici ºi mijlocii, care
coopereazã cu firme mari.
Guvernul va pune un accent deosebit pe formarea unui cadru
legislativ pentru reforma economicã ºi pentru clarificarea relaþiei cu Fondul
Monetar Internaþional.
Principalele domenii ale politicii economice sunt: politica financiarã,
politica de preþuri ºi antimonopolistã, politica impozitelor, metoda privatizãrii,
politica monetarã ºi bancarã, politica ecologicã, politica structuralã, comerþ
exterior.
Concluzii
Guvernul a încercat sã prezinte o situaþie realistã privind starea
economiei ºi a politicii sale economice. Cu toate evenimentele negative ºi
riscul posibil, guvernul federal este convins cã situaþia poate fi stãpânitã cu
succes ºi în aceastã perioadã de trecere. În orizontul primilor doi ani se
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poate aºtepta o îmbunãtãþire a randamentului economic, o reînnoire a
nivelului de trai ºi includerea treptatã a republicii în orientãrile de dezvoltare
a zonei mondiale cu o economie avansatã.
Prima condiþie este de a menþine aceastã direcþie, de a continua reforma economicã, în paºii sistemului stabilit ºi prin mãsurile macroeconomice.
O a doua condiþie este elasticitatea politicii economice.
Este necesar sã se aibã permanent în vedere cã trecerea la o societate democraticã înseamnã modificarea fundamentalã a rolului organelor
principale ale statului ºi a organismelor reprezentative ale puterii. Cu cât
conþinutul real aduce o nouã identitate acestor organisme, cu atât creºte
cota de participare la rãspunderea socialã. În cele din urmã este vorba
despre o rãspundere comunã politicã ºi moralã ºi implicarea lor în acest
punct al istoriei contemporane a Cehoslovaciei este deosebit de mare.

PLANUL REFORMEI ECONOMICE
ÎN REPUBLICA FEDERATIVÃ CEHÃ ªI SLOVACÃ
Cum poate fi transformatã într-o economie prosperã economia
cehoslovacã actualã care se aflã în impas? Acestea sunt punctele
fundamentale ale proiectului reformei economice aprobate în septembrie
1990 de cãtre Adunarea Federalã a Cehoslovaciei. Tot complexul de mãsuri
al cãror fundament consistã în liberalizarea preþurilor, importuri ºi convertibilitatea internã a monedei cehoslovace este orientat spre trecerea de la
gestiunea planificatã central la un mecanism de piaþã.
Fiind vorba de schimbãri radicale fundamentale, realizarea reformei
economice cehoslovace este evident legatã de riscuri mari, ca ºi de
pericolul creºterii inflaþiei ºi ºomajului. Experienþa a demonstrat cã
schimbãrile de lungã duratã pot cauza o scãdere totalã a productivitãþii.
Pericolul constã, de asemenea, în creºterea neîncrederii externe. Dupã unii
autori ai reformei, ca ºi dupã pãrerea specialiºtilor strãini, realizarea parþialã
a reformei reprezintã un risc la fel de mare. Nonºalanþa suscitã neîncredere
în þãrile puternic dezvoltate, dar economia cehoslovacã are astãzi nevoie de
investiþii externe puternice pentru creºterea eficienþei sale. Dacã în urmãtorii
10 ani Cehoslovacia vrea sã atingã nivelul de dezvoltare al Austriei, de
exemplu, ea trebuie sã facã apel la investiþii de capital strãin, având în
vedere lipsa de capital intern.
Crearea concurenþei este la fel de importantã ca ºi transformarea
proprietãþii de stat în proprietate privatã. Legea restituirii proprietãþii private,
prima lege adoptatã de Adunarea Federalã a Cehoslovaciei, dupã adop-
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tarea proiectului general de reformã economicã, permite restituirea proprietãþilor naþionalizate în 1948.
O altã lege care din punct de vedere juridic permite realizarea
mãsurilor de reformã este cea care se referã la mica privatizare, în virtutea
cãreia comerþul ºi serviciile vor fi privatizate.
În cadrul acestui plan de privatizare, bunurile vor fi vândute întreprinzãtorilor.
Mica privatizare va încuraja, de asemenea, crearea unui sector privat,
iar in cursul urmãtorilor ani va fi aproape în întregime încheiatã în
Cehoslovacia. Legea a intrat în vigoare la 1.XII.1990.
Simultan cu aplicarea legii pentru întreprinderile mici ºi mijlocii se va
proceda la dezetatizarea marilor întreprinderi. Se prevede cã societãþile
anonime vor reprezenta forma juridicã cea mai curentã a întreprinderilor
privatizate.
Stabilirea direcþiilor acestor societãþi anonime reprezintã un elementcheie în privatizarea acestora. Dacã întreprinderea este oferitã investitorilor
strãini vânzãrile se vor efectua pe baza de proiecte individuale controlate
direct de cãtre guvern ºi organele sale reprezentative. Cehii ºi slovacii vor
putea participa la marea privatizare, în special prin cumpãrãri de acþiuni pe
bazã de cupoane de investiþii.
Pentru ca economia cehoslovacã sã se poate integra plenar pe piaþa
internaþionalã este necesarã o reajustare a sistemului de preþuri.
Liberalizarea preþurilor care a debutat la 1 ianuarie 1991 trebuie sã elimine
sistemul administrativ de determinare a preþurilor de cãtre stat, iar acesta sã
fie înlocuit printr-un sistem de fixare a preþurilor pe baza cererii ºi ofertei
efective. Trãsãturile caracteristice fundamentale ale liberalizãrii preþurilor
constau în liberalizarea unei pãrþi însemnate a preþurilor de achiziþie
interconectate direct preþurilor cu amãnuntul ºi introducerii convertibilitãþii
interne a coroanei cehoslovace, în raport cu moneda liber convertibilã.
Noua lege asupra valutei adoptatã de Adunarea Federalã a
Cehoslovaciei la 28 noiembrie 1990 permite accesul liber la devize tuturor
întreprinzãtorilor.
Se prevede cã prin realizarea acestor demersuri economia cehoslovacã se va deschide lumii exterioare. Liberalizarea preþurilor va fi alãturatã
liberalizãrii importurilor. Numai dupã aceea se va proceda la o deplinã
liberalizare a preþurilor.
Anumite mãsuri ale reformei au fost deja devansate de planul
guvernului. De exemplu, devalorizarea monedei cehoslovace de la 17 la 24
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coroane pentru 1 dolar a fost realizatã cu mai mult de 2 luni de la data
apariþiei. A fost stabilit astfel un curs de schimb mult mai real.
Astãzi este evident cã fãrã ajutorul capitalului strãin eforturile reformatorilor se vor prelungi timp îndelungat. Dar afluxul dorit de capital strãin nu va
fi posibil decât dupã soluþionarea problemelor legate de aprecierea situaþiei
exacte a reglementarilor contabile, includerea capitalului strãin în
întreprinderile mixte, delimitarea drepturilor lor ºi alte probleme parþiale.
Trebuie realizatã, de asemenea, o politicã financiarã ºi monetarã
restrictivã. Aceasta va împiedica creºterea inflaþiei ºi în acelaºi timp nu va
permite conservarea întreprinderilor care nu sunt rentabile.
Protagoniºtii reformei economice cehoslovace pledeazã pentru
avansarea cât mai repede posibil spre o economie eficace. Ei pleacã de la
convingerea cã reformã lentã nu existã, iar cea care propune lucruri
asemãnãtoare nu este în fond o reformã realã.

ELEMENTE DE FRÂNARE A INFLAÞIEI
Reforma economicã în Cehoslovacia, de la început, a fost însoþitã de
prognoze sumbre ºi ameninþãtoare, de posibilitatea unor colapsuri rapide.
Argumentele teoretice sunt convingãtoare, însã viaþa este alta.
Cel mai mare câºtig al primelor patru luni ale acestui an este ritmul
inflaþiei. Dupã saltul din ianuarie al preþurilor, o majorare de 26%, în lunile
care au urmat s-a înregistrat o atenuare sensibilã ºi o stabilizare a nivelului
preþurilor. Însã succesul remarcabil înregistrat de la începutul anului 1991 a
fost cursul fix al coroanei faþã de cursul variabil al valutei vest. A fost ales
acel nivel care stimuleazã exportul ºi în acelaºi timp determinã o economie
accesibilã la export.
Guvernul ºi banca centralã reacþioneazã la aceste tendinþe, dar
decisivi sunt urmãtorii paºi: banca centralã sã reducã la maxim variaþia
dobânzilor la credite faþã de taxa de discount de 2%. Prin aceasta, tactic, se
stabileºte un nivel superior de acceptare a taxei. De la 1 iunie 1991 este de
22% (faþã de 24% pânã acum). Pentru cã aceste credite se dau pentru
viitor, aceastã mãsurã este un semnal cã banca centralã nici în viitor nu va
þine seama de creºterea inflaþiei. Conform pãrerii unor specialiºti, inflaþia ar
trebui sã rãmânã la un numãr cu o singurã cifrã. Bãncile comerciale au
acceptat acest semnal ºi au anunþat o reducere a ratei dobânzii.
Sunt pregãtiþi bani pentru proiecte de succes care pot contribui la
reînviorarea globalã. Creditele mai ieftine reduc cheltuielile, permit
reducerea preþurilor ºi acþioneazã împotriva inflaþiei.
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Cãtre acelaºi scop se îndreaptã ºi paºii ministerului de finanþe, prin
reducerea taxelor de import de la 20% pânã la 15%. Mãrfurile care sunt
supuse acestui regim vor fi mai ieftine ºi vor constitui o frânã în calea
inflaþiei. Aceeaºi situaþie este determinatã ºi de reducerea impozitului pe
circulaþie. Se ridicã o serie de obiecþii care susþin cã numai foarte greu, în
perioada inflaþiei ºi de stabilizare a cursului îºi vor gãsi locul ºomerii ºi
întreprinderile care se aflã în pragul falimentului. În cazul acestor fenomene,
rezultatele ºi dependenþele menþionate sunã mult prea academic, creditele
par a fi scumpe ºi devizele inaccesibile.
Atunci când se vorbeºte despre inflaþie, rezultanta ei cea mai
îngrijorãtoare nu este numai spirala preþurilor în continuã creºtere, a
salariilor ºi a cursului, o piaþã descompusã ºi investiþii nerentabile. Cea mai
gravã urmare pentru întreaga economie în perioada de inflaþie este
pierderea orientãrii. Întreprinderile, întreprinzãtorii nu au capacitatea de a
calcula perioada de inflaþie, nu pot face investiþii pe termen lung, deoarece
acestea sunt nesigure. Se orienteazã deci numai cãtre termene scurte.
Conform ritmului inflaþiei, proiectele sunt pe sãptãmâni, zile ºi poate chiar
ore. Prosperitatea economicã însã are nevoie de dezvoltarea investiþiilor,
planuri pe termen lung ºi deci calcule serioase de preþuri, cheltuieli ºi beneficii.
În sistemul financiar, cea mai importantã problemã este lupta
împotriva inflaþiei ºi pentru stabilitate. În acest sens sunt menþionate ca
rezultate cu adevãrat valoroase ºi semnalele emise. Perioada care urmeazã
va fi mai grea decât cea care a trecut. Inflaþia este sub controlul politicii
monetare, dar pentru aceasta s-a fãcut încã prea puþin.

LIMITÃRI ÎN INTERVENÞIILE
ASUPRA REGLEMENTÃRII PREÞURILOR
Evoluþia nivelului de preþuri pe piaþa bunurilor de consum dupã 1 ianuarie 1991 nu a manifestat deviaþii prea mari faþã de ceea ce se prevedea ca
urmare a aplicãrii liberalizãrii preþurilor. Dupã majorarea bruscã a preþurilor
la începutul anului, majorare manifestatã cu predilecþie pe piaþa produselor
alimentare, în urmãtoarele luni s-a înregistrat o reducere substanþialã a dinamicii creºterii economice ºi în unele cazuri o reducere a preþurilor. O influenþã decisivã asupra acestei evoluþii a avut-o ºi reglarea preþurilor la o serie
de grupe de mãrfuri, la care se prevedea cea mai mare cotã de inflaþie.
Rezultatele înregistrate în primele patru luni ale anului au permis sã
se treacã la prima corecþie a sistemului de reglare a preþurilor la mãrfuri ºi
servicii. Acolo unde preþurile s-au stabilit la o poziþie echilibratã, existã

300
posibilitatea de a limita rolul de reglare al statului ºi în acest caz reglarea se
face de cãtre condiþiile existente pe piaþã. În acest scop, ministerul federal
al finanþelor ºi ministerele de finanþe republicane au elaborat un act
normativ prin care sfera de reglementare a preþurilor se reduce astfel:
În primul rând se desfiinþeazã preþurile maximale la cartofii din recolta
anului 1990, la carnea de porc, la lapte ºi la ouã în actul de vânzare cãtre
consumatorul final. La aceste produse alimentare (în afarã de cartofi ºi ouã)
se menþine în continuare o modalitate mai liberã de reglare a preþurilor, în
general o direcþionare a preþurilor, care constã în limitarea preþurilor maxime
admise pe baza cheltuielilor economice justificative ºi a beneficiului mediu.
Este vorba despre un amestec de poziþii, unde s-a stabilit un echilibru al pieþei
ºi nu se aºteaptã o altã majorare evidentã a preþurilor. La unele produse, de
exemplu, la ouã, un rol pozitiv îl are ºi creºterea sezonierã a ofertei.
Nu este supusã reglementãrii mãrimii maxime a rabaturilor comerciale
vânzarea articolelor igienice ºi pentru spãlat ºi a apelor naturale (limite
maxime se mai menþin numai la vatã ºi la apã mineralã). Reglarea a
contribuit la delimitarea mai concretã a nivelului preþurilor obiºnuite ale
rabatului comercial pe care le vor controla ºi organele de control
specializate, atunci când comerciantul îºi foloseºte poziþia sa prin practicarea unor preþuri foarte mari.
Deblocarea reglãrii de pânã acum a preþurilor prin forma recomandãrilor generale se referã mai ales la o serie de produse chimice (sare
neprelucratã, produse ale chimiei organice ºi anorganice, produse chimice)
ºi piele tãbãcitã. Din preþurile cu recomandãri temporare aplicate la
întreprinderile monopol, în scopul de a frâna în timp primele semne ale
inflaþiei, sunt menþionate o serie de produse chimice, caolinã, materiale de
construcþie ºi sticlã, ambalaje, produse alimentare, opticã ºi ape minerale.
Aplicarea mãsurilor pentru limitarea reglãrii preþurilor este rezultatul
stabilizãrii pieþei cehoslovace ºi a nivelului de preþuri, ca urmare a
manifestãrii influenþelor pieþei. Se presupune însã cã toþi partenerii vor fi
corecþi în relaþiile de piaþã. Dacã în viitor va avea loc totuºi o majorare
exageratã nejustificatã a preþurilor, ministerul de finanþe nu va ezita sã ia
mãsurile necesare pentru reglementarea situaþiei.

SISTEMUL DE LICENÞE PENTRU EXPORT-IMPORT
Ca urmare a transformãrii relaþiei de plãþi cu þãrile din zona rublei,
Iugoslavia ºi China, începând de la 1 ianuarie 1991, la valutã liber
convertibilã, sistemul de licenþe se aplicã în toate þãrile.
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Sistemul de licenþã are la bazã faptul cã în condiþiile trecerii la economia de piaþã a apãrut necesitatea de a introduce un sistem care limiteazã
exportul de mãrfuri în favoarea ocrotirii pieþei interne. Astfel exportul trebuie
sã fie reglat în scopul de a respecta angajamentele Cehoslovaciei, care
rezultã din acordurile bilaterale încheiate cu þãrile Comunitãþii Europene, cu
Norvegia, SUA ºi Canada, pe baza cãrora exporturile de oþel, produse
textile ºi carne de vitã din RFCS sunt limitate cantitativ.
Respectarea contractelor
Pentru ocrotirea economiei Cehoslovaciei este necesarã orientarea
materiilor prime de bazã, mai ales a materialului laminat, a conductelor de
oþel, a minereurilor feroase ºi neferoase, toate sortimentele de combustibil
solid, energie electricã, materie lemnoasã, în primul rând cherestea de
conifere, unele medicamente ºi materii prime pentru ele, produse agricole ºi
mãrfuri alimentare în funcþie de evoluþia pieþei interne pentru asigurarea
necesitãþilor ministerelor de comerþ ºi turism din cele douã republici. Lista
poziþiilor de licenþã a fost publicatã în B.O. nr. 266/1990. În conformitate cu
reglementarea nr. 310/90 B.O. elaboratã de cãtre Ministerul Federal de
Finanþe, s-a stabilit o taxã de 2000 coroane pentru fiecare licenþã acordatã.
Trebuie menþionat faptul cã sistemul de licenþã se aplicã practic
pentru toate þãrile europene cu economie de piaþã ºi pentru a introduce
acest sistem în Cehoslovacia s-au folosit experienþele acumulate în aceste
þãri, care au oferit o serie de informaþii în cadrul consultãrilor care au avut
loc. În acelaºi timp trebuie subliniat cã sistemul de licenþe din þãrile unde
funcþioneazã economia de piaþã este orientat în primul rând în limitarea
importului în scopul ocrotirii producãtorilor interni, în timp ce în RFCS, în
perioada de tranziþie, sistemul este orientat în direcþia limitãrii exportului în
scopul de a asigura cerinþele interne, având în vedere faptul cã în
perspectivã – în funcþie de dezvoltarea economiei naþionale – exportul ar
trebui sã fie treptat liberalizat ºi sã se mãreascã numãrul de poziþii al cãror
import va fi reglementat.
Nomenclatorul de poziþii
Sub aspectul realizãrii practice, în RFCS a fost introdus un sistem de
licenþe bazat pe principiul conform cãruia nomenclatorul de poziþii ºi codurile
de export sunt într-o competiþie deplinã. Au fost înfiinþate comisii pentru
licenþe, constituite din reprezentanþi ai organelor respective, care decid
asupra selecþiei subiecþilor de export, pentru care se dau licenþe.
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Metodologia sistemului de licenþe pentru anul 1991 a fost influenþatã
în primul rând de doi factori. Unul dintre aceºti factori a fost liberalizarea
preþurilor la majoritatea poziþiilor de mãrfuri, mãsurã care a intrat în vigoare
la 1 ianuarie 1991. Un alt factor l-au constituit rezultatele discuþiilor cu
reprezentanþii Fondului Monetar Internaþional, care au avut loc în decembrie
1990. Ca urmare a acestor discuþii a fost redus numãrul de poziþii la export
pe licenþã, ceea ce a reprezentat una din condiþiile pe care le-a pus Fondul
Monetar Internaþional în acordarea unor împrumuturi pentru Cehoslovacia.
Protecþia agriculturii
Legea nr. 8 cuprinde patru anexe. La anexa 1 sunt menþionate
poziþiile de mãrfuri cu licenþã în importul cehoslovac, iar enumerarea lor faþã
de anul 1990 nu s-a modificat. Se presupune cã în decursul acestui an
numãrul acestor poziþii va creºte în contextul politicii de ocrotire a
producãtorilor din Cehoslovacia, mai ales a celor din agriculturã. În anexa 2
sunt menþionate poziþiile mãrfurilor de export, la care nu se prevede nicio
diferenþã faþã de lista mãrfurilor din 1990, spre deosebire de poziþiile
menþionate în anexa 4, care au valabilitate pânã la 30 aprilie 1991. În anexa
3 sunt menþionate poziþiile produselor de export cu autolimitare, pentru care
cantitãþile exportate din Cehoslovacia sunt limitate numai pentru câteva þãri
beneficiare, sub aspectul protecþiei pieþei lor interne. Este vorba în primul
rând despre statele care aparþin Comunitãþii Economice Europene ºi SUA,
Canada, Norvegia. În principal sunt acorduri interstatale cu aceste þãri
pentru produsele laminate din Cehoslovacia, conducte de oþel ºi unele
produse metalurgice, produse textile ºi carne de ovine. Carne de ovine se
exportã numai de cãtre douã combinate de prelucrare a cãrnii, care au
primit licenþã de export ºi în niciun caz nu se exportã animale vii.
La sfârºitul lunii aprilie 1991, la Praga a avut loc o întâlnire cu
reprezentanþii Fondului Monetar Internaþional. La cererea pãrþii cehoslovace
s-a ajuns la acordul conform cãruia poziþiile celulozã albã, medicamente ºi
unele materii prime farmaceutice (sulfamidin, ftalazol, efedrina HCL,
xantinol nicotinat ºi dextran) care au fost menþionate în anexa 4 se vor
supune regimului de licenþã pânã la sfârºitul anului 1991.
Modificãrile convenite cu Fondul Monetar Internaþional ºi menþionate
prin extinderea licenþelor de import trebuie sã fie reglementate prin lege.

POLONIA
POLONIA SE ÎNDREAPTÃ CÃTRE FUNDAMENTALISM?
Observatorii atenþi care se întorc din Polonia îºi exprimã uimirea faþã
de noua ideologie a vieþii în aceastã þarã. Treptat funcþia ideologiei comuniste începe sã fie înlocuitã de o nouã ideologie: fundamentalismul catolic.
Argumentele vizibile ale acestui fenomen sunt concretizate prin
hotãrârea recentã de a se preda religia în ºcoli, precum ºi prin dezbaterea
amplã ºi durã în jurul propunerii legii referitoare la întreruperea sarcinii.
Aceia care au posibilitatea de a cerceta mai îndeaproape situaþia din
Polonia sunt însã convinºi cã aspectele vizibile ale evoluþiei menþionate
reprezintã numai o micã parte a întoarcerii Poloniei cãtre un stat ideologic.
Înfrângerea ideologiei comuniste a creat un vid cu care polonezii, la fel ca ºi
celelalte popoare, nu sunt obiºnuiþi. ªi astfel, acest vid se umple cu o altã
ideologie, concurenþialã, care în Polonia, sub influenþa condiþiilor istorice,
îmbracã, fãrã îndoialã, forma fundamentalismului catolic.
Aceastã ideologie are multe trãsãturi comune cu ideologia care a
stãpânit înainte þara. Amândouã ideologiile se bazeazã pe un ansamblu de
dogme ºi judecãþi emise ca un adevãr suprem ºi final. Amândouã se
prezintã ca un promotor al binelui ºi bunãstãrii umane, amândouã subliniazã
cã viaþa este, de fapt, o datorie. Niciuna dintre ele nu acceptã critica ºi
amândouã cer ca individul sã fie inoculat cu precepte ideologice din cea mai
fragedã copilãrie. Amândouã ideologiile pãtrund în toate domeniile vieþii ºi
astfel reduc posibilitatea de opþiune.
Presa polonezã a început sã se ocupe de acest fenomen ºi astfel
poate fi citat sãptãmânalul Polityka care scria: “Poziþia actualã a
fundamentalismului catolic s-ar putea compara cu poziþia comunismului în
primii ani de dupã rãzboi. Este o ideologie victorioasã, dar nu este
dominantã. Are un teren puternic în organele politice ale statului, dar are ºi
opoziþie. Deocamdatã nu a atras de partea sa intelectualitatea ºi tineretul.
Pânã acum sunt prea putini propagandiºti voluntari. Îºi aºteaptã “Congresul
de unificare”, care sã cimenteze rândurile reprezentanþilor ºi ale
simpatizanþilor, ceea ce le-ar permite sã domine toate domeniile vieþii.”
Este un adevãr faptul cã revoluþia culturalã semioficialã, susþinãtoare
a acestei ideologii, se pune în miºcare. Miºcarea “Apãrãtorii vieþii” din
Varºovia pune la stâlpul infamiei pe cei care acordã spaþiu în presã sau la
televiziune susþinãtorilor legii care sã permitã avorturile; pe ici, pe colo apar
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un fel de “gardiºti roºii” care vopsesc cu culoarea roºie uºile cabinetelor de
ginecologie; au îngreunat procedura divorþurilor, prin transferul lor de la
tribunalele voievodale (regionale). În spitalul de copii cel mai modern din
Polonia au desfiinþat secþia “Fecundare artificialã”, iar medicilor li s-a interzis
sã “mai contribuie” la provocarea avorturilor.
A vorbi despre o analogie perfectã între ceea ce a fost ºi ceea ce este
ar fi incorect. Împotriva celor care refuzã aceastã ideologie nu se fac
procese, dar li se impune codexul “adevãrurilor” contemporane, care vor fi
incluse ºi în legile penale. Ziarul Polityka susþine cã “... nu va fi reintrodusã
cenzura preventivã. Dar va fi mult mai puternicã autocenzura acelora care
scriu ºi a acelora care dirijeazã, atitudine dictatã de conformism.
Viaþa publicã – constatã ziarul – se va desfãºura între sãrãcia de
fiecare zi ºi manifestãri minunate ºi costisitoare. Lumea înþelege cu
indulgenþã cã polonezii sunt ciudaþi, dar nu le place sã se mute dintr-un loc
în altul” – scrie în continuare comentatorul ziarului Polityka. Ideologia a fost
învinsã, trãiascã ideologia.

DATE STATISTICE DESPRE REFORMA ECONOMICÃ
“Au pierdut toþi, dar nu la fel”, concluzioneazã ziarul polonez Gazeta
Wyborcza, analizând o serie de date statistice referitoare la incidenþa
reformei economice asupra bugetelor de familie în anul care a trecut.
Anul trecut veniturile medii au fost cu un sfert mai mici decât în anul
precedent, iar în trimestrul patru coeficientul de reducere a fost de numai
11%. Salariile reale din aºa-numita sferã nematerialã la sfârºitul anului s-au
majorat cu 1%. Cel mai mult au avut de suferit salariaþii din agricultura de
stat: valoarea realã a salariului a fost mai micã cu 30% faþã de celelalte
salarii din economie.
Veniturile pe o persoanã în familiile celor care lucreazã în sectorul de
stat, în cel de al patrulea trimestru al anului 1990, au fost cu o cincime mai
mici decât în anul trecut, în familiile de agricultori cu 30% ºi în familiile
pensionarilor cu numai 5%. Veniturile agricultorilor au fost de-a lungul
întregului an cu câteva procente mai mari decât în cazul familiilor de
lucrãtori sau de pensionari.
S-a înregistrat o reducere a zonei de sãrãcie. În trimestrul doi, sub
limita sãrãciei trãiau 44% din familiile care îºi desfãºurau activitatea în
sectorul de stat, iar la sfârºitul anului numai 30% din familiile care fac parte
din aceastã categorie se aflau sub limita sãrãciei. În familiile de pensionari
procentul s-a redus de la 5% la 31%.
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Anul trecut, 1990, consumul pe persoanã s-a redus cu 16-29% faþã
de anul 1989, dar în timpul anului s-au constatat o serie de creºteri.
Indicatorul nivelului de trai este exprimat ºi de ponderea cheltuielilor pentru
mâncare în bugetele de familie. La sfârºitul anului, în funcþie de tipul de
familie, aceasta a fost de 46–55%. Este valabilã afirmaþia cã cu cât
veniturile sunt mai mici, cu atât cheltuielile pentru mâncare sunt mai mari. În
cele mai sãrace familii (venitul pe locuitor – 40 dolari lunar) pentru mâncare
se cheltuia circa 60% din suma totalã a veniturilor. Anul trecut polonezii au
fãcut economii la confecþii, încãlþãminte ºi vacanþe, au mâncat mai puþine
paste fãinoase, smântânã ºi brânzeturi, dar în acelaºi timp au consumat
mai multe mezeluri, carne, legume ºi cartofi.
Gazeta Wyborcza comenteazã faptul cã din ce în ce mai mult în
societatea polonezã se accentueazã diferenþierea unor grupe sociale.
Numai 30% dintre polonezi îºi pot permite sã cumpere de pe piaþa internã
produse occidentale.
Datele statistice sugereazã ideea din ce în ce mai rãspânditã cã va fi
din ce în ce mai greu. Chiar dacã unii dintre cei care au “beneficiat” de
ajutorul de ºomaj ºi-au gãsit de lucru, nu s-a înregistrat imediat ºi o
îmbunãtãþire a situaþiei lor materiale. Cu toate acestea, reforma economicã
nu trebuie privitã ca o mare nenorocire, îºi încheie comentariul deloc
optimist comentatorul gazetei Wyborcza.

ÎNTREPRINDERI PRIVATIZATE
Ministrul polonez pentru problemele privatizãrii, Janusz Lewandowski,
a declarat cã intenþioneazã sã pregãteascã 34 de programe în sectorul
privatizãrii, care va include 143 de întreprinderi în prima etapã, apoi ulterior
alte 263 de fabrici.
Aceastã nouã concepþie de privatizare urmãreºte realizarea unei
analize a sectorului economic la care sã se adauge propuneri concrete de
privatizare ºi restructurare pentru întregul sector, þinând seama totodatã de
rata de participare a capitalului strãin la întregul proces de privatizare.
Analiza menþionatã trebuie sã prezinte nu numai situaþia sectorului,
dar ºi perspectivele sale de dezvoltare, locul pe care trebuie sã îl ocupe
fiecare fabricã în acest proces. În cadrul analizei vor fi incluse întreprinderile
care trebuie privatizate ºi modalitãþile concrete de realizare a acestui plan,
fabricile care vor rãmâne pentru un anumit timp întreprinderi de stat, ca ºi
cele care urmeazã sã fie închise.
Un expert al Organizaþiei Internaþionale a Muncii îºi expune pãrerea
referitoare la situaþia existentã în URSS ºi în þãrile Europei de Est.

URSS
ÎNAINTEA URAGANULUI SOCIAL?
Situaþia economicã în Uniunea Sovieticã care se înrãutãþeºte an de
an este catastrofalã ºi va fi ºi mai rãu, înainte de a fi mai bine. “Dar în acest
moment existã o problemã cardinalã ºi aceasta este lipsa motivaþiei muncii
ºi înstrãinarea completã de activitatea productivã”, susþine Guy Standing,
de la Organizaþia Internaþionalã a Muncii. Obiectul constatãrilor sale rezultã
dintr-o publicaþie nouã a organizaþiei respective, referitoare la flexibilitatea ºi
mobilitatea forþei de muncã în URSS.
În anul 1990 venitul naþional sovietic a scãzut cu 7%, deficitul
comercial s-a triplat, inflaþia a crescut cu peste 30% ºi manifestã o
ascendenþã în spiralã. Conform celor afirmate de Guy Standing, specialist în
probleme referitoare la piaþa muncii, în URSS existã la aceastã orã circa trei
milioane ºomeri. Dar foarte curând numãrul ºomerilor va fi de 15-20
milioane. La o populaþie de 80 milioane, un sfert din cetãþenii sovietici
câºtigã mai puþin de 80 de ruble pe lunã, ceea ce le asigurã un nivel de trai
foarte redus, apropiat de limita sãrãciei.
“Pentru a ajunge cât mai curând la o stagnare a situaþiei ºi la o
creºtere economicã, trebuie sã se accelereze privatizarea marilor
întreprinderi de stat”, afirmã Guy Standing. Aºa se va modifica ºi sistemul
de salarizare în Uniunea Sovieticã ºi în celelalte þãri din Europa de Est,
unde zeci de ani s-a urmãrit politica unor salarii mici.
“Deficienþa acestei metode constã în faptul cã sprijinã o utilizare
incorectã a forþei de muncã ºi nu le trezeºte oamenilor interesul de a munci
mai mult ºi mai bine”, spune Guy Standing. “Salariile ar trebui sã creascã
foarte repede, dar fiecare majorare trebuie sã se bazeze pe o mai mare
productivitate a muncii, pentru a frâna inflaþia”.
Pe de altã parte, întreprinderile vor trebui sã reducã cheltuielile
sociale, culturale ºi cele aferente timpului liber. “Am vizitat o întreprindere
sovieticã imensã pentru producþia de autocamioane, unde lucreazã sute de
mii de oameni” continuã relatarea sa Guy Standing. “Directorul mi-a spus cã
anul trecut au importat bunuri de consum pentru muncitori în valoare de 3
milioane ruble. În plus, întreprinderea a alocat alte milioane pentru sãnãtate,
instruire, baze de odihnã ºi altele. Toate acestea ar trebui sã se schimbe.
Pentru cã atât timp cât marile întreprinderi de stat se vor amesteca în
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aprovizionarea cu mãrfuri ºi servicii nu va fi posibilã apariþia unor pieþe
adevãrate.”
“Problema sãrãciei în Uniunea Sovieticã este enormã”, a subliniat
Guy Standing. “Când se ajunge la închiderea ºi restructurarea întreprinderilor de stat, ceea ce este inevitabil ºi necesar, are loc o crizã socialã
dramaticã. Noua lege a muncii, care a intrat în vigoare de la începutul
acestui an, desigur, va oferi un ajutor în caz de ºomaj, numai cã existã o
problemã în faptul cã condiþiile pentru obþinerea ajutorului sunt astfel
concepute încât exclud foarte mulþi oameni. O reþea de asistenþã socialã
sutã la sutã nu existã nici în þãrile vestice bogate. Dar peste tot în est este
incomparabil mai insuficientã ºi incompletã. În mod hotãrât nu va asigura o
protecþie suficientã împotriva nemulþumirii generale ºi a sentimentului de
«fãrã ieºire» din ce în ce mai accentuat. În aceastã situaþie se poate obþine
succes numai cu condiþia ca societatea sã asigure oamenilor o centurã de
siguranþã, sub forma unui venit minim garantat, nu un salariu, ci un venit, la
care vor avea toþi pretenþie, toþi cei care vor rãmâne fãrã locuri de muncã în
perioada de tranziþie. Mãrimea venitului ar trebui sã asigure un minimum de
existenþã, însã sã nu influenþeze negativ motivaþia oamenilor de a cãuta un
loc de muncã productivã.”
La întrebarea de unde sã se procure fondurile necesare, Guy
Standing susþine cã atât în Uniunea Sovieticã, cât ºi în celelalte þãri esteuropene, nu existã decât o singurã sursã – privatizarea. La vânzarea
proprietãþii, o parte a beneficiului va putea fi alocatã în folosul celor care vor
plãti în contul transformãrilor sociale, pentru a obþine o securitate a
existenþei. Oamenii vor cãpãta încredere unul în celãlalt, vor avea o mai
mare disponibilitate în a-ºi schimba locul de muncã, în a cãuta posibilitãþi
noi de afirmare ºi în a accepta riscul.
“ªi dacã nu se creeazã un astfel de mecanism, în Uniunea Sovieticã
sau în celelalte þãri rãsãritene, þãri care sunt ameninþate de ºomaj ºi
sãrãcie, se ajunge la o depãºire a pragului de toleranþã. Pericolul politic
care ameninþã societatea constã în alunecarea cãtre demagogia socialã ºi
populism. Oamenii îºi vor petrece timpul pe strãzi ºi în greve. La alegeri îºi
vor da voturile politicienilor de dreapta sau de stânga, celor care le promit o
situaþie de ieºire rapidã ºi uºoarã. Statul se va destabiliza, iar reformele vor
fi aruncate peste bord”.
Faþã de aceastã situaþie, unirea privatizãrii cu o distribuþie corectã a
greutãþii poverii modificãrilor economice îi scoate pe oameni din apatie ºi le
oferã o viziune realistã asupra unui viitor democrat”, susþine Guy Standing.
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EXISTÃ SPAÞIU PENTRU MANEVRÃ?
“La sfârºitul lui 1990, Uniunea Sovieticã s-a alãturat þãrilor care au
nevoie de ajutor internaþional”, astfel comenta un observator economic
faptul cã un stat care ocupã o ºesime din uscat este înzestrat cu toate
resursele naturale posibile ºi populat de 300 milioane de cetãþeni s-a trezit
în pragul falimentului internaþional”.
Anul 1990 a fost cel de al doilea an de comerþ exterior falimentar
pentru URSS. Încã din 1988, torente uriaºe de petrol, gaze, lemn, aur,
minereuri ºi metale care curgeau din URSS în întreaga lume au permis nu
numai sã se compenseze achiziþiile de mãrfuri necesare þãrii, dar ºi sã se
creeze un mic surplus anual.
În 1989, pentru prima datã în ultimele decenii, importul a depãºit
exportul cu 5,4 miliarde dolari. În 1990, soldul negativ al comerþului exterior
a crescut de 3 ori. Aceasta înseamnã cã þara a vândut mai puþine mãrfuri
decât a cumpãrat, 9,6 miliarde ruble, sau 15 miliarde dolari la cursul oficial
(1 dolar = 0,6 ruble). S-a redus cu 6,5% ºi schimbul de mãrfuri în comerþul
exterior.
Cauza principalã, pur externã, a reducerii volumului exportului a
constituit-o scãderea preþurilor la petrol ºi la alte tipuri de materii prime.
Ponderea acestor mãrfuri în exportul sovietic depãºeºte 40%, totuºi, dupã
scãderea preþurilor la petrol pe pieþele mondiale, în 1966, aceastã structurã
a comerþului a devenit vulnerabilã. Drept urmare, numai în decurs de cinci
ani, pierderile URSS de pe urma înrãutãþirii condiþiilor exportului
reprezentau aproape 50 miliarde ruble (90 miliarde dolari), iar în 1990 –
11,2 miliarde ruble (aproape 18 miliarde dolari).
La reducerea preþurilor la materii prime s-a adãugat reducerea
alarmantã a extracþiei de petrol din ultimii ani. Volumul acestei extracþii a
scãzut de la 640 milioane tone în 1988 la 570 milioane t în 1990. În anul
1991 reducerea va fi ºi mai serioasã. Încã din 1990 nu au fost realizate
planurile de livrãri de petrol la export, iar în acest an chiar la planurile de
stat vânzãrile de petrol sovietic vor trebuie reduse de douã ori – de la 120 la
70 milioane tone.
Printre puþinele categorii de produse al cãror export a continuat sã
creascã anul trecut se aflã mãrfurile de consum de folosinþã îndelungatã.
Totuºi, dupã aprecierile specialiºtilor Institutului de Cercetãri ªtiinþifice
asupra Conjuncturii, eficienþa exportului de petrol sovietic este de 7 ori mai
ridicatã decât a celui de automobile, de 11 ori faþã de exportul de ceasuri
electronice, de 17 ori faþã de cel de aparate foto. Indicatori asemãnãtori,
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deºi în mãsurã mai micã, sunt caracteristici ºi pentru livrãrile multor altor
tipuri de materii prime sovietice.
Întrucât petrolul sovietic este vândut la preþuri, mondiale, este clar cã
mãrfurile sovietice de folosinþã îndelungatã se vând peste hotare la preþuri
dumping. Se urmãreºte astfel un singur scop: obþinerea de valutã pe orice
cale.
Începând din primãvara anului trecut, Uniunea Sovieticã suferã de o
lipsã cronicã de valutã liber convertibilã pentru plata importurilor sale ºi
achitarea datoriei externe.
În prezent, economia sovieticã nu poate exista fãrã a importa o
cantitate enormã de mãrfuri. În primul rând este vorba despre obiecte de uz
curent, de produse alimentare. Ponderea importului în consumul lor variazã
de la 9,5 la 10%. Tot din import provine 40% din materia primã ºi
materialele pentru industria uºoarã, printre care lânã, coloranþi, lacuri.
O mare parte din acest import nu este ceva strict necesar ºi firesc.
Importul URSS de fructe, cereale, carne ºi ulei, de lânã este rezultatul direct
al activitãþii distrugãtoare îndelungate din economia sovieticã, deoarece
sunt produse pe care Uniunea Sovieticã le poate asigura singurã.
Pentru acoperirea deficitului comerþului exterior, în 1990 a fost nevoie
sã se gãseascã aproape 15 miliarde dolari. În plus Uniunea Sovieticã
trebuie sã mai achite ºi dobânzile la datorii – 6,2 miliarde ruble (aproape 10
miliarde dolari). Astfel, deficitul total al balanþei de plãþi a þãrii în 1990 urma
sã fie de 25 miliarde dolari.
Exista doar o singurã ieºire – sã se împrumute bani, sã se ia credite.
ªi s-au luat destule.
latã cum aratã dinamica creºterii datoriei externe sovietice în ultimii
ani. Conform unor surse strãine, în 1985 ea reprezenta aproximativ 5
miliarde dolari, URSS avea un sold pozitiv ºi aproape 10-15 miliarde dolari
în bãncile occidentale ca rezervã valutarã a þãrii. Deja la sfârºitul anului
1989 volumul datoriei externe a URSS, dupã datele bãncilor austriece, se
ridica la 52,4 miliarde dolari. Spre sfârºitul anului 1990, conform directorului
general al Bãncii Austriece de Control, H. Haschek, datoria URSS faþã de
Occident a crescut la 68,8 miliarde dolari. ªi numai dupã aceastã
comunicare primitã la sfârºitul lui 1990 URSS a primit o serie de credite
suplimentare, aºa încât aceastã sumã a crescut ºi mai mult.
Un fapt semnificativ: 75-80% din împrumuturile primite de URSS în
1990 au fost orientate nu spre achiziþionarea de mãrfuri sau spre servicii, ci
spre achitarea datoriei deja existente. În acelaºi timp, au fost mult epuizate
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depunerile valutare ale URSS în bãncile occidentale. În spatele acestei
practici se contureazã profilul “variantei latino-americane” a creºterii
progresive a datoriei orientate spre achitarea creditelor luate anterior.
Trebuie menþionat faptul cã în 1991 ratele datoriei vor creºte pânã la
9 miliarde ruble (15 miliarde dolari). Deficitul balanþei comerciale va creºte
deci în mod evident.
Din pãcate, nu existã date oficiale privind circulaþia rezervelor de aur
ale þãrii. Calculele unor experþi autorizaþi de la banca elveþianã atestã cã în
1986 s-a înregistrat o reducere absolutã a rezervelor de stat de aur ale
URSS: vânzãrile peste hotare ºi nevoile interne au depãºit în perioada
1986-1990 volumul extracþiei cu aproximativ 280 tone.
În aceste condiþii este puþin probabilã ºi acordarea de credite
comerciale din strãinãtate. Problema constã în faptul cã incapacitatea de
platã a URSS, care încã din 1988 ocupa ferm locul 21 în privinþa
solvabilitãþii în rândul celor 112 þãri debitoare din lume, nu mai reprezintã un
secret pentru nimeni. ªi de aceea, astãzi, URSS a ajuns de la locul 21 la
locul 34. De exemplu, bãncile germane ºi japoneze – creditori vechi ºi cei
mai mari – refuzã acum sã acorde URSS împrumuturi dacã ele nu sunt
garantate de guvernul Germaniei sau Japoniei.
Rãmâne obþinerea creditelor la nivel de stat. Dar de ce statele
occidentale ar susþine cu bani economia sovieticã, economie care, cu toate
greutãþile sale financiare, a reuºit sã gãseascã în 1990 9,7 miliarde ruble
(14,5 miliarde dolari) pentru a ajuta alte state?
Compararea tuturor acestor cifre demonstreazã cã Uniunea Sovieticã
s-a apropiat complet de pragul dupã care devine falit internaþional. Aici este
vorba despre faptul cã rezerve uriaºe cândva – printre care cele economice
externe, pe care s-a sprijinit perestroika – se topesc. Spaþiul de manevrã în
cazul unei înfãptuiri hotãrâte a reformei economice se reduce continuu. Se
pare cã nicãieri nu mai existã resurse pentru un reviriment, dacã cineva mai
nutreºte speranþa într-o asemenea evoluþie a evenimentelor.

POSIBILITATEA FIRMELOR DIN VEST DE A VINDE ÎN URSS
Întreprinderile mixte cu participare de capital strãin, în conformitate cu
legislaþia juridicã, au posibilitatea de a vinde consumatorilor pe piaþa
sovieticã mãrfuri în valutã liber convertibilã. Acest avantaj este folosit
intensiv în ultima perioadã de cãtre firmele vestice. În acest context, se
organizeazã aºa-numitele “showrooms”, pavilioane permanente de
expunere cu vânzare a exponatelor, pe bazã de comandã.
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De la începutul acestui an, firma mixtã INVIPO (creatã încã din anul
1989 de cãtre organizaþii sovietice împreunã cu firma vest-germanã
Industrieberatung Wilkening GmbH) s-a orientat cãtre aceastã formã de
vânzare, în colaborare cu societatea Quelle, care se numãrã printre cele
mai mari societãþi de comerþ prin corespondenþã. Pe lângã mãrfurile
expuse, celor interesaþi le sunt puse la dispoziþie ºi cataloagele firmei
Quelle. Clienþii au posibilitatea de a alege din cele 45 mii de poziþii de
mãrfuri, în primul rând produse germane. Livrarea mãrfurilor se face cel
mult pânã într-o lunã de la primirea comenzii.
Preþurile mãrfurilor sunt relativ mai reduse faþã de media europeanã.
În cazul achiziþionãrii unor cantitãþi mai mari, firma asigurã reduceri
substanþiale.
Începând din luna aprilie a acestui an, moscoviþii au posibilitatea sã
aleagã nu numai mãrfuri vest-germane, dar ºi mãrfuri prezentate de cãtre
alte 160 de firme americane ºi din alte þãri. O altã societate mixtã “Vsja
Moscova/All Moscow” a deschis un alt “showroom”, tot la Moscova.
În afarã vânzãrii de mãrfuri pe bazã de comandã, aceastã întreprindere se ocupã ºi cu închirierea panourilor de reclamã. Taxele pentru afiºul comercial de mari proporþii oscileazã de la 3 la 5 mii dolari, iar pentru o reclamã în catalogul “Vsja Moscova/All Moscow” se plãteºte pânã la 30 mii DM.
Intenþia firmelor vestice care organizeazã vânzarea de tipul “showroom”
în URSS este de a extinde acest sistem ºi în afara Moscovei. Se aºteaptã
ca printre cumpãrãtori sã fie în primul rând lucrãtorii celor circa 20.000 de
întreprinderi sovietice, care primesc o parte din salarii în valutã ºi a cãror
putere de cumpãrare pentru astfel de bunuri de consum este apreciatã,
pentru anul 1991, la suma de 5–7 mld. dolari SUA. Organizatorii acestei forme noi de vânzare au în vedere ºi atragerea celor din colhozuri ºi sovhozuri,
care obþin devize din vânzarea cerealelor realizate peste sarcinile de plan.

CLUBUL BÃNCILOR LA MOSCOVA
La Moscova, la începutul acestui an, a fost creat Clubul Bãncilor
Strãine din URSS (The Foreign Banks Club of the URSS). La ºedinþa de
înfiinþare au participat reprezentanþii a 25 din cele 73 de bãnci strãine
acreditate pe lângã Banca de Stat a URSS. Preºedintele clubului a fost ales
ºeful reprezentanþei Länderbank din Austria, Mickael Franz. Conform
afirmaþiilor sale, ideea apariþiei clubului a apãrut în momentul aprobãrii legii
“Despre bãnci ºi activitatea bancarã în URSS” care permite bãncilor strãine
sã participe activ la infrastructura pieþei locale.
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Scopul principal al clubului este de a asigura schimbul de informaþii
între bãnci. Membri ai clubului pot deveni bãncile din strãinãtate care sunt
acreditate pe lângã Banca de Stat din URSS ºi bãncile mixte cu mai mult de
50% participare de capital strãin.
M. Franz susþine cã noul club are drept scop ajutorarea bãncilor
externe în vederea iniþierii în activitatea bancarã pe piaþa sovieticã ºi
influenþarea activitãþii bancare sovietice, referitoare la relaþiile cu bãncile
strãine din URSS. Membrii fondatori presupun cã numãrul membrilor
clubului va creºte, mai ales prin participarea bãncilor mixte sovietice ºi cu
capital strãin. Reprezentanþii bãncilor strãine sperã cã încã mult timp vor
reuºi sã facã decontãrile în ruble, fenomen care sã impulsioneze crearea
bãncilor mixte cu participare de capital strãin.
Chiar dacã clubul nu-ºi propune sã atingã scopuri politice, aceasta nu
înseamnã cã nu va exercita o puternicã influenþã politicã – mai ales în
domeniul datoriilor externe ale URSS. Se ºtie cã asocieri asemãnãtoare ale
bancherilor existã în toate marile centre bancare ale lumii – la Londra ºi la
New York – ºi exercitã o importantã influenþã politicã, chiar dacã nu
participã la viaþa politicã.
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CUVÂNT ÎNAINTE
În studiile care urmeazã prezentãm rezultatele muncii desfãºurate de
colectiv la tema Industria în România interbelicã. În centrul atenþiei au stat
problemele legate în special de analiza nivelului, dinamicii ºi structurii
producþiei industriei, ca ºi a factorilor ei de creºtere.
Studiile le-am grupat în douã pãrþi. Într-o primã parte am inclus
cercetãrile efectuate asupra industriei extractive, iar în cea de a doua parte
pe cele referitoare la industria mecanizatã (“mare”) prelucrãtoare.
O atare grupare credem cã oglindeºte nu numai un criteriu
“tehnologic”, ci mai ales intenþia autorilor de a adânci analiza ºi, respectiv,
dorinþa lor de a înfãþiºa cât mai la obiect ce a însemnat industria mecanizatã
– în diversele ei sectoare – din România interbelicã.
Informaþia documentarã primarã folositã provine din surse oficiale ºi
semioficiale: anuare statistice, buletine, precum ºi publicaþii de specialitate,
inclusiv documente de arhivã.
Sursele disponibile au fost utilizate critic, iar în prelucrarea datelor
brute extrase colectivul s-a ghidat, ori de câte ori a fost cazul, dupã
metodologia actualã dominantã în cercetãrile de profil.
Pe parcursul muncii colectivul a primit sprijinul a numeroºi colegi ºi
specialiºti, al conducerii institutului ºi a membrilor consiliului ºtiinþific, cãrora
le adresãm ºi pe aceastã cale întreaga noastrã gratitudine.
dr. Gheorghe DOBRE

PARTEA I
INDUSTRIA EXTRACTIVÃ DIN ROMÂNIA,
ÎNTRE ANII 1921 ªI 1939
A. PLATON
Încheierea procesului de fãurire a statului naþional unitar român a
marcat pe plan economic întregirea ºi consolidarea pieþei interne, sudarea
complexului economiei naþionale la scara întregii þãri, prin concentrarea
întregului patrimoniu, a resurselor economice ºi spirituale ale poporului,
fãcând ca þara noastrã sã pãºeascã într-o etapã distinctã a progresului
material ºi suprastructural.1
De noile premise favorabile unei dezvoltãri mai intense a forþelor
productive, accelerãrii progresului economic ºi cultural al þãrii a beneficiat ºi
industria extractivã prin reunirea în cadrul economiei naþionale a unor
resurse dispersate pânã în acel moment. S-a creat, în acest mod,
posibilitatea de punere în valoare de cãtre România a importantelor bogãþii
ale subsolului (cãrbuni, gaz metan, minereuri metalifere, sare, cariere de
piatrã) care pânã la 1 decembrie 1918 fuseserã exploatate ºi serviserã
intereselor Austro-Ungariei.
Deºi de-a lungul întregii perioade interbelice þara noastrã a continuat
sã rãmânã o þarã slab dezvoltatã din punct de vedere industrial, industria
din România a cunoscut un avânt ºi o diversificare notabile. În context,
industria extractivã a jucat un rol remarcabil prin aportul însemnat la
producþia industrialã, de energie primarã ºi de minereuri ºi materii prime,
precum ºi – în cazul petrolului – la export. Astfel, ponderea industriei
extractive în volumul producþiei globale a industriei mari din România
interbelicã a oscilat între 12,2% (în 1938) ºi 21,1% (în 1926).2 În ceea ce
priveºte greutatea specificã a produselor petroliere în totalul exporturilor
româneºti, dupã ce în intervalul cuprins între 1921 ºi 1927 a oscilat între
11,9% ºi 24,7%, începând cu 1928, ea creºte rapid, atingând plafonul
maxim în 1933, anume 54,5%.3 Deºi urmãtorii cinci ani (1934-1936) au
marcat scãderi ale ponderii derivatelor petroliere în volumul exporturilor –
aceasta pendulând între 40,25% ºi 51,9% –, produsele din þiþei ºi-au
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menþinut primatul în rândul mãrfurilor cu care România participa la schimbul
internaþional de valori materiale.4
În astfel de condiþii, zãcãmintele de petrol au constituit unul dintre
factorii principali care au determinat, începând cu finele lui 1938, presiunile
politice ºi militare exercitate tot mai puternic de Germania hitleristã asupra
României, presiuni care, coroborate cu izolarea pe plan internaþional a þãrii
noastre, s-au soldat cu subordonarea ei economicã de cãtre cel de-al treilea
Reich. Rolul deosebit al petrolului este pus în evidenþã ºi de ponderea
derivatelor din þiþei în volumul exporturilor româneºti între anii 1940 ºi 1944,
care a fost de 62,5% în 1940, de 77,9% în 1941, 60% în 1942, 66,1% în
1943 ºi 64,1% în 1944.5

1. Regimul de exploatare ºi de valorificare a zãcãmintelor
miniere, în perioada interbelicã
Politica de stat în domeniul punerii în valoare a bogãþiilor subsolului,
în rãstimpul dintre cele douã rãzboaie mondiale, a fost jalonatã de cele trei
acte normativ-juridice adoptate, anume de legea minelor din 1924, de cea
din 1929 ºi, respectiv, din 1937.
Principiile generale care au stat la baza Legii minelor de la 4 iulie
19246, elaboratã în vremea guvernãrii Partidului Naþional Liberal, au fost
urmãtoarele:
I. bogãþiile subsolului aparþin integral statului7, cu excepþia drepturilor
miniere “dobândite înainte de promulgarea Constituþiei din 28
martie 1923”, recunoscute ºi validate ca atare;
II. dreptul de valorificare a zãcãmintelor miniere era exercitat de stat,
fie direct, fie transmiþându-l particularilor;
III. instituirea concesiunilor se realiza numai în regiuni declarate în
prealabil proprietate minierã concesionabilã, pe baza prospecþiunilor, urmate de lucrãri de exploatare, prin care s-a dovedit
neîndoios existenþa unui zãcãmând exploatabil;
IV. zãcãmintele de petrol ºi gaze aflate în vecinãtatea imediatã a regiunilor în exploatare ºi în care continuitatea zãcãmântului poate fi
consideratã ca suficient doveditã vor putea fi declarate proprietate
minierã concesionabilã, fãrã a se mai face lucrãri de explorare;
V. acordarea concesiunii îmbracã urmãtoarele forme:
a) concesiune pe bazã de redevenþã;
b) concesiune sub forma unei asociaþii între stat ºi întreprinderea
concesionarã;
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c) concesiune sub forma unei combinaþii a sistemelor mai sus
menþionate;
VI. încurajarea participãrii capitalului autohton la exploatarea bogãþiilor
subsolului, în consens cu politica “prin noi înºine” preconizatã de
partidul liberal. De aici rezulta dreptul statului de a-ºi alege
întreprinderile exploratoare ºi exploatatoare în funcþie de
capacitatea tehnicã ºi financiarã necesarã punerii în valoare a
resurselor subsolului, dar acordând preferinþã “societãþilor anonime
miniere române”, respectiv societãþilor în care cetãþenii români
deþineau majoritatea capitalului social (cel puþin 60%), precum ºi
preponderenþa în organele de conducere (preºedenþia consiliului
de administraþie, douã treimi din numãrul membrilor consiliului de
administraþie, ai comitetului de direcþie ºi ai cenzorilor). Societãþile
aparþinând capitalului strãin puteau beneficia de avantajele
societãþilor miniere cu capital exclusiv sau majoritar românesc –
anume obþinerea de noi concesiuni – dacã în primii 10 ani de la
aplicarea legii minelor se transformau potrivit normelor pomenite ºi
cu condiþia ca, de la început, majoritatea membrilor consiliului de
administraþie, comitetului de direcþie, ca ºi preºedintele sã fie
cetãþeni români. În caz de neconformare din vina societãþii
respective, concesiunea urma a fi retrasã;
VII. explorãrile se efectuau pe baza unui permis exclusiv, acordat în
limitele câte unui perimetru rezervat, perimetru stabilit în funcþie de
natura fiecãrui zãcãmânt minier. Acelaºi principiu se aplica ºi în
ceea ce priveºte suprafaþa perimetrelor de exploatare;
VIII. pentru o mai bunã punere în valoare a zãcãmintelor, se preconiza
obligativitatea comasãrii proprietãþilor miniere de micã întindere,
precum ºi formarea de “þinuturi miniere”, în scopul concentrãrii
operaþiunilor de preparare mecanicã, de tratament metalurgic sau
industrial al produselor subsolului;
IX. suprafeþele miniere ºi accesoriile lor definite în lege - considerate
proprietate imobiliarã – nu puteau fi nici împãrþite, nici vândute în
loturi, nici reunite în mâinile unei singure întreprinderi, nici forma
obiectul unei tranzacþii de orice fel, fãrã autorizarea statului. La
expirare sau în caz de retragere a concesiunii, suprafaþa minierã
reintra în patrimoniul statului, liberã de orice sarcinã, statul
substituind toate drepturile acordate concesionarului;
X. rezervarea pe seama statului a mijloacelor pentru transportul
produselor miniere afarã din perimetrul concesionat, la centrele de
prelucrare, de consum sau la punctele de export;
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XI. în scopul de a se împiedica formarea unor capacitãþi de rafinaj
disproporþionate în raport cu extracþia de þiþei, înfiinþarea de noi
rafinãrii sau extinderea celor existente erau subordonate unei
autorizãri a Ministerului Industriei ºi Comerþului;
XII. în privinþa desfacerii produselor petroliere, exportul acestora
rãmânea liber, iar preþurile de pe piaþa internã nu puteau depãºi
“preþurile mondiale”.
Venirea la conducerea þãrii a Partidului Naþional Þãrãnesc a avut
drept consecinþã schimbãri importante în politica minierã, concretizate în
adoptarea Legii pentru modificarea Legii minelor din 4 iulie 1924,
promulgatã la 27 martie 19298.
Noul partid de guvernãmânt pornea de la concluzia – formulatã ºi în
expunerea de motive prezentatã Camerei Deputaþilor – potrivit cãreia
“regimul minier de la 1924 n-a produs rezultatele aºteptate ºi nu poate fi
considerat drept concretizarea unei politici miniere de stat, menite sã
contribuie la dezvoltarea economiei naþionale ºi la ocrotirea intereselor
statului”9. Se aprecia cã obiectivele urmãrite de legiuitorul din 1924 nu
numai cã n-au fost atinse, dar cã pe parcurs s-au produse abuzuri, de cele
mai multe ori în dauna statului ºi în favoarea numai a câtorva interesaþi; mai
ales în ceea ce priveºte distribuirea drepturilor de explorare ºi exploatare,
sub masca unor “interese naþionale ºi generale”, sortite în primul rând sã
încurajeze formarea ºi dezvoltarea capitalului autohton în întreprinderile
miniere, au fost favorizate unele interese de partid.
Adept al politicii “porþilor deschise”, PNÞ pornea de la premisa cã
România, pentru a-ºi pune în valoare bogãþiile, trebuia sã apeleze la
finanþele internaþionale ºi, ca urmare, prin instaurarea unui regim de
“tratament egal” pentru capitalul românesc ºi cel strãin, sã stimuleze, pe cât
posibil, investiþiile venite de peste hotare. “Pentru punerea în valoare a
zãcãmintelor miniere – se specifica în expunerea de motive mai sus
amintitã – politica minierã de stat trebuie sã supunã la un tratament egal
capitalurile strãine ºi cele naþionale. Acest regim normal este impus de
condiþiile elementare determinate de interdependenþa economicã dintre
popoare. Relaþiile economice internaþionale impun libertatea circulaþiunii
capitalurilor, care nu este altceva decât un corolar firesc al libertãþii
circulaþiunii mãrfurilor”10.
De aici rezulta o primã modificare a legii din 1924, în sensul cã se
permitea instituirea concesiunilor asupra societãþilor de orice fel, române ºi
strãine, care îndeplineau cerinþele legii, respectiv dispuneau de capacitate
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tehnicã ºi financiarã corespunzãtoare. Desigur, în condiþiile acþiunii legilor
economice obiective care guverneazã mecanismul economiei capitaliste,
tratamentul egal nu putea favoriza decât penetraþia ºi consolidarea “partenerului” mai puternic, respectiv a capitalului strãin. Singura restricþie impusã
acestuia consta în obligativitatea ca 3/4 din personalul tehnic, comercial ºi
administrativ, ca ºi din numãrul muncitorilor sã fie cetãþeni români.
Urmãrindu-se înlãturarea “arbitrarului” ºi a “suspiciunii” în privinþa
distribuirii concesiunilor, s-a introdus, ca regulã generalã, acordarea lor pe
bazã de licitaþie publicã.
Pentru a se limita însã posibilitatea acaparãrii integrale a rezervei
statului de þinuturi petrolifere, legea din 1929 specifica (în art. 184) cã,
“pentru fiecare trei perimetre concesionate pe bazã de licitaþie publicã, sã se
concesioneze câte un perimetru fãrã licitaþie, în condiþiile generale ale legii,
societãþilor care au capacitate tehnicã ºi financiarã, însã sunt lipsite de
rezerve îndestulãtoare”, respectiv întreprinderilor româneºti.
Alte modificãri aveau în vedere stimularea prospecþiunilor, dobândirea
de cãtre acestea a unui caracter real ºi nu fictiv, în scopul îmbogãþirii
patrimoniului statului cu noi rezerve situate în regiuni necunoscute ca atare.
Astfel, în cazul zãcãmintelor de þiþei, la acordarea drepturilor de exploatare
se fãcea o distincþie precisã între regiunile explorabile în care se puteau
acorda permise exclusive ºi regiunile probabile, situate în vecinãtatea
exploatãrilor ºi care deveneau regiuni cunoscute ºi concesionabile, deci se
constituiau în întregime drept rezervã a statului. Permisele exclusive de
explorare erau de douã feluri: a) pe perimetre rezervate care constituiau un
drept pentru cei ce le obþineau ºi b) pe perimetre obligatorii, constituind o
îndatorire pentru întreprinderile concesionare care au obþinut de la stat, pe
bazã de licitaþie publicã sau bunã învoialã, concesiuni petrolifere în
suprafaþã de peste 40 ha. Perimetrele de explorare obligatorie constituiau o
inovaþie a legiuitorului din 1929, menitã sã impulsioneze prospectarea
regiunilor necunoscute îndepãrtate – în care de obicei nu se solicitau
explorãri – în scopul de a se “introduce în patrimoniul statului noi rezerve
petrolifere, pe cât posibil de duratã, cu ajutorul cãrora statul sã-ºi
reglementeze politica sa economicã în raport cu interesele generale ale
þãrii”. Concomitent, suprafaþa perimetrelor de explorare a fost mãritã de la
100-400 ha la 400-1.000 ha, pentru a da exploratorului putinþa sã-ºi aleagã
punctele cele mai favorabile pentru a explora mai multe cute anticlinale” ºi
pentru a permite, în acelaºi timp, ca “statul sã recupereze ca rezervã o
suprafaþã mai mare decât ar putea avea la perimetrele mai mici”. La
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declararea proprietãþii miniere concesionabile – în urma lucrãrilor de
prospecþiune – regiunea era împãrþitã în douã: perimetrul cuvenit
exploratorului ºi rezerva statului. Dacã suprafaþa declaratã proprietate
minierã concesionabilã nu era mai mare de 200 ha, ½ se acorda de drept
exploratorului, iar cealaltã jumãtate se constituia în rezerva statului. În cazul
în care suprafaþa depãºea 200 ha, exploratorul primea pentru fiecare 100
ha în plus numai 25% din perimetru, restul intrând în rezerva statului.
În acelaºi sens, suprafaþa minimã a perimetrelor de explorare a
resurselor carbonifere era majoratã de la 100 la 200 ha, iar pentru trei
puncte prospectate cu rezultat favorabil, exploratorul avea dreptul sã obþinã
concesiunea pe o suprafaþã de 200 ha. Restul, în cazul unui perimetru mai
mare de 200 ha, forma rezerva concesiunii.
Dacã în sectorul combustibililor minerali, al zãcãmintelor de sare, al
izvoarelor minerale ºi al gazelor naturale (altele decât hidrocarburile
gazoase) întreprinderile exploratoare erau alese de cãtre Ministerul
Industriei ºi Comerþului, în funcþie de posibilitãþile tehnice ºi financiare, în
cazul celorlalte tipuri de zãcãminte (minereuri metalifere ºi nemetalifere,
cariere) permisul exclusiv de explorare era acordat în baza unui drept de
prioritate, anume primului solicitant înscris în registrul special al autoritãþii
miniere, iar proprietatea minierã concesionabilã ce rezulta din lucrãrile de
explorare efectuate revenea de drept ºi integral exploratorului.
Revenirea Partidului Naþional Liberal la guvernare, la care s-a
adãugat faptul cã în decursul anilor de aplicare a “noului aºezãmânt minier
creat de Constituþia din martie 1923, prin naþionalizarea subsolului minier al
statului ºi legiferat prin Legea minelor din 1924, cu modificãrile ei din 1929,
s-au constatat o serie de imperfecþiuni de mare importanþã economicã ºi
juridicã”11, a determinat adoptarea unei noi legi a minelor, la 24 martie 1937,
prin care erau schimbate o serie de prevederi cuprinse în actul normativjuridic elaborat în 1929.
O primã modificare constã în suprimarea privilegiului primului înscris
în evidenþa autoritãþii miniere, în ceea ce priveºte exploatarea minereurilor
metalifere, nemetalifere, a carierelor. Aceasta întrucât “s-au nãscut
speculaþiuni ºi acaparãri de terenuri obþinute prin simple cereri depuse de
oricine, urmãrindu-se numai comercializarea privilegiului de prim înscris,
fãrã a se face cercetãri sau începe lucrãri de explorare”12. Ca urmare,
explorarea tuturor zãcãmintelor subsolului urma a se realiza sub un regim
unic, care avea la bazã capacitatea tehnicã ºi financiarã a solicitatorului,
þinându-se seama, totodatã, de “interesul naþional”, respectiv de încurajare
a capitalului românesc.
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Apreciindu-se drept necesarã realizarea explorãrii þinuturilor
petrolifere potrivit unui plan raþional ºi economic, eºalonat în timp, acestea
erau împãrþite în patru categorii:
a) explorãri de categoria I, în care se includeau terenurile din jurul
exploatãrilor existente, la o distanþã minimã de 2 km ºi maximã de
20 km, unde accidentele tectonice bãnuite petrolifere pot fi
constatate prin observaþiuni geologice de suprafaþã. Aceste
explorãri se efectuau sub forma autorizãrii de sonde izolate;
b) explorãri de categoria a II-a, care cuprindeau terenurile situate
între 2 ºi 20 km, în vecinãtatea exploatãrilor în funcþiune ºi unde
accidentele tectonice nu puteau fi stabilite prin observaþiuni
geologice la suprafaþã, precum ºi suprafeþele pentru care s-au
acordat drepturi de explorare pânã în momentul publicãrii legii din
24 martie 1937;
c) explorãri de categoria a III-a, respectiv terenurile din regiuni
necunoscute ºi în care nu existau exploatãri petrolifere;
d) explorãri obligatorii în regiuni necunoscute, constituind obligaþii ce
derivau din obþinerea de concesiuni.
Perimetrele supuse explorãrii erau în suprafaþã de 400-1.000 ha
pentru cele de categoria a II-a, de maximum 500 ha pentru cele de
categoria a III-a ºi de cel mult 400 ha, în cazul celor obligatorii.
La acordarea perimetrelor de explorare se avea în vedere ca
societãþile sã dispunã de capacitate tehnicã ºi financiarã, capitalul sã fie
nominativ majoritar autohton, iar consiliul de administraþie alcãtuit integral
din cetãþeni români. Se observã revenirea la principiul înlesnirii participãrii
într-o mãsurã sporitã a capitalului românesc la valorificarea zãcãmintelor de
þiþei, principiu regãsit ºi în legea din 1924.
Distribuirea perimetrelor de exploatare din rezerva statului se realiza
tot “prin licitaþie publicã ºi bunã învoialã”, dar cu urmãtoarele corective faþã
de Legea minelor din 1929:
a) din rezerva cuvenitã statului în urma lucrãrilor de explorare (sonde
izolate) ºi jumãtate din rezerva provenitã din explorarea þinuturilor
de categoria a II-a ºi a III-a se atribuiau prin bunã învoialã
societãþilor cu capital normativ, deþinut în majoritate de cetãþeni
români ºi al cãror consiliu de administraþie era format în întregime
din cetãþeni români;
b) restul perimetrelor din rezerva statului se acorda prin licitaþie
publicã, la care aveau dreptul de participare toate societãþile dotate
cu capacitate tehnicã ºi financiarã.
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Un alt aspect al valorificãrii subsolului care a fãcut obiectul unor
modificãri a fost acela al comasãrii perimetrelor de suprafaþã micã. Se
pornea de la considerentul cã, pe de o parte, necesitatea unei exploatãri
raþionale a zãcãmintelor miniere, în special a celor de þiþei, reclama o
suprafaþã de teren mare pentru întreprinderea unor atare puneri în valoare a
resurselor. Pe de altã parte, Constituþia din 1923, recunoscând “drepturile
câºtigate”, respectivele drepturi dobândite trebuiau respectate ºi în cazul
suprafeþelor mai mici. Pentru a armoniza aceste douã feluri de interese,
legea din 1924 a stabilit o procedurã specialã de reunire a parcelelor de
suprafaþã micã. Dar “comasarea în vechea lege (din 1924 ºi cea din 1929)
s-a dovedit inaplicabilã din cauza unor proceduri greoaie ºi în special din
cauza citãrii proprietarilor suprafeþelor care nemaiavând interes la
comasarea pentru terenurile lor concesionate, ba, dimpotrivã, având uneori
interese contradictorii punerii în exploatare a terenurilor concesionate de ei,
împiedicau realizarea comasãrii”13.
Se impunea deci o “simplificare ºi o adecvare a comasãrii
necesitãþilor reale” prin:
a) îndepãrtarea de la procedura comasãrii a proprietarilor concedenþi
cãrora li se recunoºtea redevenþa contractualã din cantitatea
extrasã, calculatã proporþional cu suprafaþa încorporatã în
perimetrul de comasare;
b) stabilirea directã a comasãrii prin decizie ministerialã, în cazul
acordului tuturor pãrþilor, în aceste condiþii, fiind inutilã procedura
prin instanþe judecãtoreºti, comasarea devenind de drept
contractualã prin recunoaºterea legii, cu ratificarea ºi controlul
Ministerului Industriei ºi Comerþului;
c) stabilirea comasãrii prin instanþe de judecatã (comisiunea minierã)
cu procedurã sumarã ori de câte ori existã divergenþe între viitorii
componenþi ai unui perimetru comasat14.
În sfârºit, o ultimã intervenþie a legiuitorului, în perioada interbelicã, se
produce în septembrie 1939, când, pentru a încuraja exploatarea pânã la
ultima limitã a zãcãmintelor petrolifere cunoscute, se decide ca puþurile ºi
sondele care au servit la exploatarea petrolului ºi au rãmas în proprietatea
statului, situate pe concesiuni abandonate de concesionar sau al cãror
termen de concesionare a expirat, puteau fi atribuite spre valorificare
persoanelor fizice, nu numai societãþilor, fie prin licitaþie restrânsã, fie prin
licitaþie publicã15. Totodatã, pentru a se evita abandonul ºi a se încuraja
exploatarea terenurilor “lipsite de rentabilitate” – în condiþiile scãderii
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extracþiei de þiþei, a producerii fenomenului de secãtuire a regiunilor
petrolifere cunoscute, precum ºi a rezultatelor nesemnificative în ceea ce
priveºte explorarea ºi punerea în valoare de noi suprafeþe –, au fost reduse
redevenþele pentru atare zone.
Din succintul tablou prezentat, rezultã cã în perioada dintre cele douã
rãzboaie mondiale politica de stat în domeniul industriei extractive –
concretizatã în reglementãrile existente în legislaþia minierã adoptatã – a
urmãrit, în esenþã, urmãtoarele obiective: exploatarea raþionalã a
zãcãmintelor, încurajarea explorãrilor pentru descoperirea ºi punerea în
valoare de noi resurse ale subsolului, asigurarea de venituri la bugetul
statului, formarea de cadre specializate autohtone, ca ºi încurajarea
investiþiilor de capital românesc în acest sector de activitate economicã
(este vorba de legea din 1924 ºi de cea din 1937). Mijloacele preconizate
pentru atingerea þelurilor au diferit – aºa cum reiese ºi din cele arãtate – de
la o etapã la alta ºi în funcþie de partidul de guvernãmânt.
Dar, din pãcate pentru economia naþionalã, deºi producþia industriei
extractive a înregistrat creºteri notabile, modul în care s-a realizat
exploatarea (avem în vedere în primul rând þiþeiul care constituia produsul
de bazã) a fost neeconomic. Referindu-se la felul în care s-au valorificat
factorii energetici, ampla lucrare Enciclopedia României constata cã “s-au
risipit, fãrã niciun folos: rezervele petrolifere, cele de gaze naturale ºi cele
forestiere, iar alte izvoare de energie au fost lãsate neexploatate sau
insuficient valorificate”16.
La rândul ei, preocuparea societãþilor în sensul explorãrii ºi atragerii
în circuitul economic de noi zãcãminte a fost foarte slabã, mai ales în
extracþia de þiþei. “Nu numai cã marile societãþi nu au solicitat astfel de
explorãri, dar, când prin achiziþionarea la licitaþie a concesiunilor de
exploatare s-au obligat sã execute explorãri în regiuni necunoscute indicate
de Institutul Geologic, nu ºi-au þinut angajamentele luate”17. Mai întreg
forajul a fost executat în regiuni petrolifere cunoscute ºi foarte bogate,
lucrãrile de explorare fiind “aproape inexistente, iar producþia datoritã
acestor lucrãri fiind neglijabilã”18.
În privinþa creºterii ponderii capitalului românesc în ramurile
extractive, deºi ea s-a produs, capitalul strãin a continuat sã fie permanent
preponderent, iar puterea sa economicã nu a fost slãbitã, ci, din contrã, ea
s-a întãrit. Dovadã în aceastã direcþie este faptul cã, în totalul producþiei
miniere, ca ºi în cel al desfacerilor pe piaþa internã ºi externã, societãþile
strãine au deþinut o parte deosebit de ridicatã ºi în continuã augmentare19.
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În plus, prin recunoaºterea “drepturilor câºtigate”, au fost validate
concesiunile obþinute de capitalul strãin în perioada de pânã în martie 1923,
iar “tratamentul egal” aplicat în intervalul 1929-1937 nu putea fi de naturã sã
favorizeze capitalul autohton, mult mai slab decât cel venit de peste graniþã.
La cele arãtate s-a mai adãugat eludarea sistematicã de cãtre societãþile strãine a multora dintre prevederile actelor normativ-juridice în vigoare.
Una dintre puþinele realizãri cu adevãrat pozitive a fost formarea în
þarã a unor cadre de specialitate bine pregãtite, mai ales în ramura
petrolului ºi a cãrbunilor, prin care s-a creat ºi consolidat o preþioasã
experienþã româneascã.
Cauza fundamentalã a discrepanþei dintre þelurile declarate ºi rezultatele obþinute în politica minierã rezida din locul deþinut în România în ansamblul diviziunii internaþionale a muncii, de þarã slab dezvoltatã, care întrunea condiþiile clasice pentru plasarea “surplusului de capital” apãrut în þãrile
capitaliste dezvoltate. Referindu-se la consecinþele valorificãrii bogãþiilor prin
intermediul plasamentelor de capital strãin, lucrarea Enciclopedia României
aprecia cu deplinã îndreptãþire: “concesionarea exploatãrii bogãþiilor naturale
ale unei þãri strãinilor echivaleazã aproape cu o expropriere a naþionalilor de
avuþiile þãrii lor. Exploatarea în aceste condiþii se caracterizeazã, în general,
prin risipã, prin lipsã de grijã pentru rezerve ºi de prevedere pentru viitor.
Este aºa-numita exploatare colonialã. Foarte adeseori, dupã terminarea
exploatãrilor fãcute de strãini, locuitorii þãrii ºi statul nu se aleg de pe urma
avuþiei naþionale decât cu aceeaºi sãrãcie ca ºi mai înainte”20. A fost ºi
cazul industriei extractive din România interbelicã, mai ales cã statul român
nu a încercat sã atenueze aceste consecinþe prin exercitarea unui control
sau supravegherea riguroasã a activitãþii desfãºurate de societãþile
aparþinând capitalului strãin.

2. Structura industriei extractive în perioada interbelicã
La momentul 1921 – conform datelor prezentate în tabelul 1 –
structura industriei extractive din România era urmãtoarea: 46,9% þiþei,
42,7% cãrbuni, 1,5% gaze naturale, 2,6% minereuri metalifere, 0,2%
minereuri nemetalifere, 5,2% sare ºi 0,9% producþia carierelor de piatrã.
Peste 18 ani, în 1939, ea se prezenta astfel: þiþei 69,3%, cãrbuni 11,4%,
gaze naturale 6,5%, minereuri metalifere 7%, minereuri nemetalifere sub
0,1%, sare 4,5% ºi producþia carierelor 1,3%.
În principal, 1939 marcheazã, comparativ cu anul de bazã, o creºtere
puternicã a ponderii extracþiei de þiþei (cu 22,4 puncte procentuale) ºi o
diminuare la fel de spectaculoasã a greutãþii specifice revenind cãrbunelui
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(cu 31,3 puncte procentuale). La celelalte produse sau grupe de produse
înregistrãm majorãri - mai importante în cazul gazelor naturale (cu 5 puncte
procentuale) ºi al minereurilor metalifere (cu 4,4 puncte procentuale) ºi mai
puþin concludente în cel al carierelor de piatrã (cu 0,9 puncte procentuale);
în cazul extracþiei de sare consemnãm o scãdere uºoarã (cu 0,7 puncte
procentuale), în vreme ce minereurile nemetalifere îºi reduc ºi mai mult
ponderea – ºi aºa nesemnificativã –, ajungând sã reprezinte sub 0,1% din
totalul anului.
Modificãrile însemnate care au avut loc în cadrul industriei extractive
din România interbelicã sunt relevate ºi de coeficientul schimbãrilor
structurale, estimat la 14,76 pentru perioada 1921-1939, la 9,30 pentru
intervalul 1921-1928, la 3,44 pentru anii crizei economice mondiale ºi la
6,90 pentru ultimii ºase ani investigaþi21.
Tabelul 1
Structura producþiei miniere a României, între anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Total,
mii lei
2.176.225
3.332.884
6.118.620
7.635.436
8.875.918
11.797.516
10238173
11.739.270
11.725.605
10.148.265
5.513.565
5.521.580
5.507.274
5.519.948
7.799.340
8.171.393
12.267.749
9.598.703
13.653.287

% din total
Þiþei Cãrbuni Gaze nat. Min. met. Min. nemet.
46,9 42,7
1,5
2,6
0,2
56,3 33,4
1,5
2,0
0,2
61,4 29,2
1,8
2,8
0,1
60,0 30,0
2,3
2,5
0,1
64,8 25,8
2,1
2,2
0,1
62,7 25,1
1,9
1,9
0,1
59,6 26,7
2,4
2,1
0,1
62,6 23,9
2,9
1,9
xx
63,5 21,8
4,1
2,1
xx
64,6 17,6
5,5
3,1
xx
50,2 24,8
7,3
5,2
xx
53,0 22,5
6,2
3,8
xx
58,1 17,9
5,6
5,3
xx
52,0 18,7
8,7
6,9
xx
58,5 15,5
6,6
8,3
xx
62,4 15,3
5,1
7,9
xx
65,9 11,5
9,4
6,5
xx
57,6 15,4
10,0
8,1
xx
69,3 11,4
6,5
7,0
xx

Sare Cariere de piatrã
5,2
0,9
5,1
1,5
3,6
1,1
3,5
1,6
3,1
1,9
6,6
1,7
6,9
2,2
6,5
2,2
6,1
2,4
6,5
2,7
9,7
2,8
11,7
2,8
11,2
1,9
11,2
2,5
8,6
2,5
7,3
2,0
4,9
1,8
5,9
3,0
4,5
1,3

x

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive 1939, Bucureºti, Institutul
Central de Statisticã, 1942, p. 3-12, 21, 47, 54, 74-75.

xx

Sub 0,1%.
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Datele din tabelul 1 pun în evidenþã poziþia predominantã deþinutã de
exploatarea þiþeiului în ansamblul industriei miniere din þara noastrã, între
cele douã rãzboaie mondiale.
Într-adevãr, în absolut toþi anii consideraþi, þiþeiul a deþinut, de departe,
primatul. Dacã facem abstracþie de anul de bazã (1921) când a deþinut o
pondere de “numai” 46,9%, participarea þiþeiului la producþia minierã a fost
de peste 50% într-un numãr de opt ani ºi de peste 60% într-un numãr de 10
ani, atingând nivelul cel mai înalt în 1939, cu 69,3%. Pe locul doi s-au situat
– în mod permanent – cãrbunii, cu o greutate specificã mare în anul de
început al perioadei (42,7% din total). Pe parcurs însã, s-a manifestat o
tendinþã puternicã de reducere a ponderii lor, care în anul 1939 atinge
punctul cel mai coborât (11,4% din total). Celelalte produse sau grupe de
produse au avut greutãþi specifice mult mai mici, care au oscilat între
urmãtoarele limite: gazele naturale între 1,5% (în 1921 ºi 1922) ºi 10% (în
1938), minereurile metalifere între 1,9% (în 1926 ºi 1928) ºi 8,3% (în 1935),
minereurile nemetalifere între sub 0,1% ºi 0,2%, sarea între 3,1% (în 1925)
ºi 11,7% (în 1932) ºi carierele de piatrã între 0,9% (în 1921) ºi 3% (în
1938)22.

3. Dinamica producþiei industriale extractive
în perioada interbelicãx
Ritmul mediu anual de creºtere a industriei extractive din România – în
cadrul subperioadelor dintre cele douã rãzboaie mondiale – a fost extrem de
inegal ºi cu o tendinþã de scãdere deosebit de pronunþatã. Astfel, dacã între
anii 1922 ºi 1928 ritmul mediu anual de creºtere a fost remarcabil (13,6%),
în timpul crizei economice mondiale el a scãzut la 5,5% - un ritm notabil
totuºi pentru o perioadã de crizã, mai ales în condiþiile în care producþia din
alte ramuri economice s-a diminuat considerabil – pentru ca în intervalul
1934-1939 ritmul mediu anual de creºtere sã fie deosebit de mic, anume
0,7%23. Drept rezultat, ritmul mediu anual de creºtere al industriei extractive
pe întreaga perioadã supusã investigaþiei (1922-1939) a fost de 6,9%.
Pe ansamblul sãu, producþia industriei extractive a sporit constant
pânã în 1936, an în care se realizeazã nivelul cel mai înalt, respectiv
x

În calcul s-a inclus: extracþia de þiþei, cãrbuni, minereuri metalifere ºi nemetalifere,
producþia carierelor de piatrã, precum ºi gazul natural consumat ºi valoarea sãrii
vândute, întrucât pentru producþia ultimelor douã produse izvoarele documentare nu ne
oferã date.
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10.935.657 mii lei valuta anului 1938, ceea ce reprezintã o creºtere de
aproape 3 ori a valorii înregistrate în anul 1921 (vezi datele din tabelul 2). În
ultimii trei ani (1937, 1938 ºi 1939) notãm – faþã de nivelul atins în 1936 –
reduceri cu 10,4%, 12,2% ºi, respectiv, 15,4%, astfel încât producþia anului
1939 reprezenta o creºtere de numai 2,3 ori în raport cu anul de bazã al
perioadei (1921).
În legãturã cu dinamica industriei extractive din România interbelicã,
consemnãm creºterea produsã în rãstimpul crizei economice mondiale,
când indicii s-au situat la urmãtoarele niveluri: 1929=108,2, 1930=117,2,
1931=125,1, 1932=131,4, 1933=130,6 (1928=100)24.
Acest curs a fost determinat în foarte bunã mãsurã de evoluþia
înregistratã de cele douã produse de bazã ale industriei extractive
româneºti – petrolul ºi cãrbunii – respectiv de creºterea puternicã a
producþiei de þiþei, paralel cu trendul la fel de sensibil de diminuare a
importanþei extracþiei de cãrbuni. Dacã pânã în 1936 sporul spectaculos al
producþiei de þiþei a compensat din plin reducerile sau oscilaþiile care au avut
loc în producþia din celelalte ramuri ale industriei extractive, scãderea
pregnantã – dupã anul pomenit – a extracþiei de petrol a cauzat un efect
similar la nivelul ansamblului industriei miniere.
Tabelul 2
Producþia industriei extractive a României, În anii 1921-1939x
- mii lei 1938 Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Valoarea producþiei
2.782.824
3.325.210
3.794.945
4.273.589
4.845.144
5.763.827
6.264.201
6.802.333
7.358.835
7.974.421
8.512.638

Indici
De bazã
100,0
119,5
136,4
153,6
174,1
207,1
225,1
244,4
264,4
286,6
305,9

În lanþ
119,5
114,1
112,6
114,6
119,0
108,7
108,6
108,2
108,4
106,7

333
Anul
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Valoarea producþiei
8.938.077
8.886.082
10.314.801
10.413.908
10.935.657
9.799.071
9.588.703
9.256.163

Indici
De bazã
321,2
319,3
370,7
374,2
393,0
352,1
344,9
332,6

În lanþ
105,0
99,4
116,1
101,0
105,0
89,6
102,1
96,4

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive 1939, Bucureºti, Editura
Institutului Central de Statisticã, 1942, p. 3-12, 21, 47, 54, 74-75; Anuarul statistic al
României, 1939 ºi 1940, Bucureºti, M.O., Imprimeria Naþionalã, 1940, p. 456-461, 472475.

3.1. Dinamica producþiei de þiþei
De-a lungul întregii perioade interbelice, petrolul – unul dintre
produsele de bazã ale României din acel timp – a deþinut un loc ºi a jucat un
rol dintre cele mai importante nu numai în cadrul industriei extractive, ci ºi al
economiei naþionale, þara noastrã fiind cunoscutã drept unul dintre principalii
producãtori ºi în special exportatori de derivate petroliere, urmare a
dezvoltãrii remarcabile pe care a cunoscut-o aceastã ramurã.
Este semnificativ pentru creºterea înregistratã de extracþia de petrol
între cele douã rãzboaie mondiale ºi, prin urmare, a importanþei sale sporite,
faptul cã, între anii 1857 ºi 1939, din subsolul românesc s-a scos o cantitate
totalã de 120.282.235 t þiþei, din care 1.716.086 t (sau 1,4%) în intervalul
1847-1900, 21.513.192 t (reprezentând 17,9% din total) în primele douã
decenii ale secolului nostru ºi 97.052.957 t (respectiv 80,7%) în perioada
1921-193925. Deci, în decursul a 19 ani interbelici (1921-1939) s-a extras o
cantitate de þiþei de 3,2 ori mai mare decât în cei 64 ani precedenþi.
Pe subperioade, cele 97.052.957 t de þiþei au fost extrase dupã cum
urmeazã: 20% în anii 1921-1928, 33% în timpul crizei economice mondiale
din 1929-1933 ºi 47% în cei din urmã ºase ani (1934-1939) ai perioadei
avute în vedere.
La fel, dacã nu chiar mai grãitor, este ritmul mediu anual de creºtere
pe care extracþia de þiþei a înregistrat-o în anii 1929-1939, anume 9,75%. Pe
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subperioade, acest ritm a fost deosebit de înalt (20,5%) între 1922 ºi 1928,
a scãzut în perioada crizei economice mondiale din 1929-1933 la 11,5%,
pentru a deveni negativ (-2,8%) în anii 1934-1939, datoritã reducerilor
simþitoare ale producþiei în 1937 ºi mai ales în 1938 ºi 1939.
În comparaþie cu ritmul mediu anual de creºtere al industriei
extractive, ritmul extracþiei de petrol a fost mai mare cu 41,3% pe ansamblul
perioadei 1922-1939, cu 50,7% în intervalul 1922-1928 ºi dublu în rãstimpul
crizei economice mondiale. În schimb, în anii 1934-1939, când ritmul mediu
anual de creºtere a extracþiei de petrol devine negativ (-2,8%), ritmul de
creºtere al industriei extractive rãmâne pozitiv, este adevãrat, la un nivel
foarte scãzut (0,7%).
Din punctul de vedere al evoluþiei producþiei, extracþia de þiþei a
cunoscut o curbã continuu ascendentã – cu excepþia anului 1935, când
indicele s-a situat la un nivel de 98,9 faþã de 1934 – pânã în 1936, an în
care se realizeazã recordul perioadei (vezi tabelul 3). Producþia anului 1936
(8.703.497 t) depãºea de aproape 6,5 ori pe cea din 1921 ºi de peste 3,5 ori
pe cea din 1912, când s-a realizat punctul cel mai înalt al anilor de pânã la
primul rãzboi mondial. Extracþia din 1912 a fost atinsã în 1924, indicii anilor
1921-1924 fiind de 61,5, 72,3, 73,7 ºi, respectiv, 98, comparativ cu
producþia anului 1912.
Nivelul culminant atins în 1936 a fost urmat de un recul accelerat,
indicii anilor 1937, 1938 ºi 1939 înregistrând valori de 82, 76 ºi, respectiv,
72 faþã de 1936, ceea ce echivala cu scãderi – în ordine – de 18%, 24% ºi
28%.
Panta rapid descendentã pe care a alunecat extracþia þiþeiului în
România, în anii imediat urmãtori lui 1936, a fost – aºa cum conchide unul
dintre cunoscuþii economiºti, V.N. Madgearu – “rezultatul modului în care
s-a admis a se exploata aceastã însemnatã avuþie a subsolului nostru,
lãsându-se drum liber sã se epuizeze terenurile petrolifere cunoscute,
înainte sã se fi descoperit prin prospecþiuni ºi explorãri terenuri noi”26.
În legãturã cu evoluþia amintitã, reþine atenþia creºterea înregistratã în
timpul crizei economice mondiale – raportate la anul 1928 sporurile au fost
de 13% în 1929, de 35% în 1930, de 58% în 1931 ºi de 72% în 1933 –
România fiind, împreunã cu Iranul, singurele þãri care au marcat majorãri de
producþie în menþionata perioadã. Aceasta în vreme ce pe plan mondial
producþia a fost, în 1931 ºi 1932, cu 5% ºi, respectiv, 9% mai micã decât în
1930, iar în 1933 s-a menþinut la plafonul atins în 193027.
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Tabelul 3
Producþia industriei extractive a României, în anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Cantitate
tone
1.168.414
1.372.905
1.512.302
1.860.471
2.316.979
3.244.415
3.669.354
4.282.377
4.836.974
5.792.311
6.756.054
7.348.321
7.376.604
8.466.205
8.376.017
8.703.497
7.149.641
6.594.252
6.225.864

Valoare
mii lei 1938
979.131
1.150.494
1.267.309
1.559.075
1.941.628
2.718.820
3.074.919
3.588.632
4.053.384
4.853.957
5.661.573
6.157.893
6.181.594
7.094.680
7.019.102
7.293.530
5.991.399
5.524.662
5.217.274

Indici
de bazã
100
117,5
129,4
159,2
198,3
277,7
314,0
366,5
414,0
495,7
578,2
628,9
631,3
724,6
716,9
744,9
611,9
564,4
532,8

în lanþ
117,5
110,2
123,0
124,5
140,0
113,1
116,4
113,0
119,8
116,6
108,8
100,4
114,8
98,9
103,9
81,9
92,2
94,4

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive 1939, Bucureºti, Editura
Institutului Central de Statisticã, 1942, p. 3, 22.

Creºterile pomenite s-au datorat în exclusivitate tentativei, de altfel
încununatã de succes, a capitalului strãin, care deþinea poziþii deosebit de
puternice în industria petroliferã din România, de a compensa printr-un spor
masiv de producþie – în fapt printr-o exploatare neeconomicã a zãcãmintelor
– consecinþele prãbuºirii preþurilor pe piaþa mondialã, efect al marii crize.
Referitor la problematica nivelului ºi dinamicii extracþiei de þiþei, dorim
ca, în cele de faþã, sã mai menþionãm doar câteva aspecte tratate pe larg
într-o lucrare anterioarã28:
a) Derivatele obþinute din prelucrarea þiþeiului au fost destinate în
principal exportului, peste 68% din totalul producþiei interbelice fiind
valorificat pe piaþa externã.
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b) Consumul intern de produse petroliere a înregistrat un ritm de creºtere lent, situat cu mult sub cel al producþiei ºi îndeosebi al exportului.
c) În pofida rentabilitãþii deosebite înregistrate de întreprinderile din
ramurã, contribuþia industriei petrolului la creºterea economiei
naþionale a fost redusã, întrucât capitalul strãin, care domina autoritar
acest sector de activitate economicã, nu a reinvestit decât într-o
mãsurã micã profiturile, marea majoritate a acestora fiind transferate
peste hotare.
d) Singurul beneficiu pentru România a constat în redevenþele cuvenite
statului pentru concesiunile de terenuri petrolifere ºi în impozitele
cãtre fisc – impozite ºi aºa diminuate în urma cunoscutei practici de
camuflare a profiturilor ºi de evaziune fiscalã – ceea ce a însemnat
foarte puþin. Analizând contribuþia industriei de petrol la dezvoltarea
economicã a României interbelice, unul dintre autorii perioadei
ajungea la urmãtoarea concluzie la care subscriem fãrã rezerve: “fãrã
îndoialã cã de pe urma exploatãrii intense a petrolului nostru am
profitat ºi noi. Am profitat însã într-o mãsurã aºa de redusã, încât
acest profit nici pe departe nu se poate compara cu acela tras de
capitalurile ºi personalul strãin, nici cu acela la care am fi avut dreptul
de pe urma sacrificiilor fãcute de gospodãria naþionalã”29. ªi mai
departe, respectivul autor susþinea cu deplinã îndreptãþire cã
“disproporþia aceasta nu a fost ceva incidental, ceva specific þãrii ºi
împrejurãrilor de la noi. Fenomenul este curent în toate þãrile
înapoiate economiceºte, în care capitalul strãin este lãsat liber sã
joace rolul pe care l-a avut la noi”.
Referindu-se la aceleaºi circumstanþe, I. Teodorescu, directorul general
al Institutului Central de Statisticã, scria urmãtoarele: “acest capital (strãin –
n.n.) a fost între timp rambursat (este vorba de investiþia iniþialã – n.n.)
graþie rentabilitãþii lui, altul nou n-a mai fost adus ºi, odatã consolidat în þarã,
el a rãmas neschimbat în atitudinea lui. Nu s-a asimilat, a rãmas tot strãin,
continuând sã fie un capital de exploatare care trimite peste graniþã produsul
obþinut, fãrã ca în schimb economia naþionalã sã profite de aceastã
exploatare decât într-o micã mãsurã, sub formã de redevenþe cuvenite
statului pentru concesiunile de terenuri primite ºi cu impozitele cãtre fisc”.
3.2. Dinamica producþiei de cãrbuni
Alãturi de alte izvoare de energie, România dispunea – în raport cu
necesitãþile interne ale perioadei interbelice – de importante zãcãminte de
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cãrbuni. “România – aprecia unul dintre cunoscuþii energeticieni ai vremii –
este una dintre puþinele þãri din lume care posedã toate felurile de
generatori de energie, în astfel de proporþiuni încât, utilizate în mod raþional,
ar face-o complet independentã de strãinãtate”30.
Potrivit estimãrilor efectuate de “Comisia pentru studiul electrificãrii
þãrii ºi coordonãrii exploatãrii combustibilului” care a activat între anii 1923 ºi
1926 pe lângã Institutul Geologic al României, rezervele sigure ºi probabile
de cãrbuni ale þãrii însumau 2.241.500.000 t31.
Dupã estimãrile altor specialiºti – L. Mrazec ºi O. Protescu –
rezervele sigure ºi probabile de cãrbuni erau ºi mai mari, ele ridicându-se la
2.792.000.000 t32 ºi, respectiv, la 2.984.403.390 t33. Desigur, autorii acestor
cuantificãri le considerau ca având un grad relativ de aproximare, rezervele
posibile fiind apreciate ca superioare celor sigure sau probabile.
Luându-se în considerare producþia ºi consumurile realizate de România între cele douã rãzboaie mondiale, se aprecia cã rezervele cunoscute puteau asigura cerinþele pe o perioadã îndelungatã ºi cã “în viitor cãrbunele este sortit sã reprezinte cea mai mare rezervã de energie a þãrii”34.
Din punct de vedere al sortimentelor de cãrbuni, România poseda în
special cãrbune brun de bunã calitate ºi lignit, huila gãsindu-se în cantitãþi
mai mici, iar antracitul rar.
În pofida rezervelor existente cunoscute, cãrbunii au jucat – în
comparaþie cu alte resurse energetice ºi în primul rând cu produsele
petroliere – un rol mult mai modest în economia României, mai ales dupã
anul 1927. Aceasta s-a datorat cel puþin urmãtoarelor cauze:
a) Pe lângã cãrbuni, România dispunea de bogate resurse de
combustibili de altã naturã – petrol, gaze naturale, lemn.
b) În perioada interbelicã, în special dupã 1927, cãrbunele a avut de
suportat – în sfera producþiei materiale – din ce în ce mai mult
concurenþa petrolului ºi a derivatelor sale, a cãror însemnãtate pe
plan naþional ºi internaþional a fost în continuã creºtere.
c) Deºi forþele de producþie, economia naþionalã, în speþã industria ºi
transporturile au cunoscut creºteri notabile, ramurile industriei grele,
mari consumatoare de cãrbuni – siderurgia ºi metalurgia îndeosebi –
au continuat sã rãmânã insuficient dezvoltate.
d) În sfera neproductivã – ºi în primul rând la consumul casnic pentru
încãlzit – se utiliza pe scarã largã materialul lemnos existent din
abundenþã în þarã ºi, în mai micã mãsurã, gazul metan, iar dupã
1933, într-un cuantum sporit pãcura, fapt ce nu era de naturã sã
stimuleze producþia de cãrbuni.
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e) În sfârºit, numãrul redus de centrale electrice, în general, al celor
bazate pe cãrbuni, în special, a constituit un alt element care nu putea
contribui la creºterea cererii de cãrbuni pe piaþa internã.
În astfel de condiþii, nivelul ºi dinamica producþiei de cãrbuni a fost legatã, în esenþã, de consumul realizat în transporturi, respectiv de transporturile feroviare.
Producþia de cãrbuni a þãrii a însumat, în anii 1921-1939, 44.752.126 t,
din care 21.451.783 t (47,9% din total) s-au extras în intervalul 1921-1928,
10.494.706 t (23,5% din total) în anii 1929-1933 ºi 12.805.637 t (28,6%) în
rãstimpul 1934-193935.
Evoluþia extracþiei de cãrbuni s-a plasat, în România interbelicã, pe o
linie sinuoasã, dupã cum reiese ºi din datele pe care le prezentãm în
tabelul 4.
Tabelul 4
Producþia industriei extractive a României, în anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Cantitate
tone
1.804.687
2.116.221
2.521.393
2.776.371
2.928.850
3.053.553
3.223.468
3.027.240
3.046.027
2.369.882
1.918.391
1.651.941
1.508.465
1.852.194
1.945.053
1.964.394
2.183.508
2.395.538
2.462.950

Valoare
mii lei 1938
1.111.687
1.303.592
1.553.178
1.710.244
1.804.172
1.880.989
1.985.656
1.864.780
1.876.353
1.459.847
1.181.729
1.017.596
929.214
1.140.951
1.198.153
1.210.067
1.345.041
1.475.525
1.518.409

Indici
De bazã
100
117,3
139,7
153,8
162,3
169,2
178,6
167,7
168,8
131,3
106,3
91,5
83,6
102,6
107,8
108,8
121,0
132,7
136,6

În lanþ
117,3
119,1
110,1
105,5
104,3
105,6
93,9
100,9
77,8
80,9
86,1
91,3
122,8
105,0
101,0
111,6
109,7
102,9

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive 1939, Bucureºti, Editura
Institutului Central de Statisticã, 1942, p. 4.
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Refacerea ºi punerea în funcþiune a potenþialului economic – care
avusese de suferit de pe urma importantelor distrugeri ºi a dezorganizãrii
producþiei, consecinþe ale rãzboiului ºi ale jafului ocupanþilor germani – ºi
ulterior dezvoltarea mai intensã a forþelor de producþie, avântul economiei, a
industriei ºi transporturilor în primul rând, au determinat ºi o creºtere a
cererii de cãrbuni pe piaþa internã, mai ales cã, datoritã consecinþelor primei
conflagraþii mondiale, producþia de petrol va atinge nivelul cel mai înalt al
perioadei antebelice (1912) abia în 1924 ºi cã, chiar în aceste condiþii, 3237% din producþia de produse petroliere era exportatã.
Drept urmare, extracþia de cãrbune creºte constant pânã în anul
1927, când cele 3.223.468 t reprezentând o creºtere de 78,6% faþã de
1921, se constituie în recordul producþiei obþinute în România interbelicã
(vezi tabelul 4).
Creºterea producþiei de cãrbuni a fost stimulatã – în anii de pânã în
criza economicã mondialã – ºi de un complex de mãsuri venite din partea
statului. Principalele mãsuri luate pe linie de stat – vizând intensificarea extracþiei – se refereau la majorarea succesivã a preþurilor de achiziþie a cãrbunelui – care în 1926 ating nivelul cel mai înalt, anume 971 lei tona –,
acordarea – între anii 1923 ºi 1926 – de prime pentru sporurile de producþie,
apãrarea producþiei interne prin instituirea de taxe vamale protecþioniste –
mai întâi o taxã de 400 lei pe fiecare tonã de cãrbune importat, taxã majoratã în noul tarif vamal din 1929 la 750 lei per tonã de cãrbune importat –,
încurajarea transporturilor de cãrbune pe cãile ferate în vederea asigurãrii
comenzilor întreprinzãtorilor privaþi º.a.36 Pomenitele mãsuri veneau, fãrã
îndoialã, în întâmpinarea asigurãrii unor cerinþe reale ale pieþei interne, dar,
în acelaºi timp, nu erau strãine de interesele unor grupãri financiare strâns
legate de exploatãrile carbonifere – Banca Româneasc” ºi Banca Centralã a
Þãrii Româneºti, de pildã –, interese reprezentate ºi susþinute de Partidul
Naþional Liberal aflat la guvernare.
Anii 1928 ºi 1929 au marcat o diminuare a producþiei faþã de 1927 cu
6% ºi, respectiv, 5,5%, prevestind parcã prãbuºirea produsã în anii 19301933.
Sub impactul crizei economice mondiale, a concurenþei derivatelor din
þiþei, ca ºi a politicii duse de stat în materie de combustibili – “categorie
defavorabilã cãrbunilor”37 –, asistãm la o reducere drasticã a extracþiei de
cãrbuni. În raport cu 1929, extracþia de cãrbuni s-a redus cu 22% în 1930,
cu 37% în 1931, cu 46% în 1932 ºi cu peste 50% în 1933, iar faþã de 1927
– anul producþiei record – indicii au atins niveluri de 73,5 în 1930, 51,2 în
1932 ºi 46,8 în 193338.
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Creºterea economicã din anii de dupã ieºirea din crizã a adus cu sine
– în comparaþie cu 1933 – ºi o sporire a producþiei de cãrbuni, dupã cum
urmeazã: cu 23% în 1934, cu 29% în 1935, cu 30% în 1936, cu 45% în
1937, cu 59% în 1938 ºi cu 63% în 193939. Cu toate acestea, nivelul anului
de vârf (1927) nu a mai fost atins, producþia din 1939 fiind cu peste 23% mai
micã decât cea din 1927, situându-se deci la o distanþã destul de mare.
Este semnificativ, de altfel, cã producþia anului 1939 se situa sub cea
obþinutã în 1923 ºi era doar cu 16% mai mare decât realizãrile din 1922. O
asemenea evoluþie a fãcut ca, pe de o parte, industria carboniferã sã se
numere printre puþinele ramuri industriale care nu au atins nivelurile din
perioada dinaintea crizei economice mondiale, iar pe de altã parte, ca
ponderea producþiei de cãrbuni în valoarea producþiei miniere româneºti sã
scadã de la 42,7% în 1921 la 11,4% în 1939 (vezi tabelul 1).
Ritmul mediu anual de creºtere a producþiei de cãrbuni în perioada
1922-1939 a fost extrem de modest (1,75%), ritmurile relativ ridicate din anii
1922-1928 (7,7%) ºi 1934-1939 (8,5%) fiind anulate în bunã mãsurã de
scãderea catastrofalã produsã în rãstimpul crizei economice mondiale.
Locul mai puþin important ocupat de cãrbuni în cadrul economiei
româneºti interbelice este pus în evidenþã ºi de confruntarea creºterii
realizate în anul de vârf cu producþiile cele mai înalte obþinute de extracþia
de þiþei ºi de gazele naturale. Dacã luãm ca bazã anul 1921, producþia
record de cãrbune a fost doar cu 78,6% mai mare, în vreme ce extracþia
record de þiþei a fost de 6,5 ori mai mare, iar în cazul gazelor naturale
(consumul) de peste 2 ori.
Deºi producþia a avut drept destinatar aproape în exclusivitate piaþa
internã – exportul fiind neînsemnatx –, consumul de cãrbuni în România
interbelicã a fost extrem de scãzut, caracteristic unei þãri slab dezvoltate, cu
o economie înapoiatã, predominant agrarã. Aserþiunea este susþinutã de
datele privind evoluþia consumului pe locuitor, de cele privind consumul pe
locuitor din þara noastrã în raport cu cel realizat în alte þãri, ca ºi de structura
consumului40. În legãturã cu acest din urmã aspect, consemnãm cã în 1938,
din întreaga producþie de cãrbuni, transporturile au consumat 75%, industria
18%, din care numai 3% pentru cocs, centralele termice 4%, iar pentru
consumul casnic s-a folosit 3%41.
O altã faþetã pusã în evidenþã de istoriografia economicã româneascã
este ºi aceea a utilizãrii neraþionale a cãrbunilor. “Centralele electrice,
x

Cota de export a avut o valoare de sub 1%.
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focarele industriale ºi chiar locomotivele cãilor ferate consumau, pe lângã
combustibili lichizi ºi gazoºi, cãrbuni aproape numai de calitate superioarã.
Consumul sorturilor inferioare în focarele locomotivelor, de pildã, nu numai
cã era redus, dar s-a restrâns în mod continuu, fiind tot mai mult consumate
sorturile superioare. În anul 1928, cãile ferate consumau 781 mii tone lignit,
pentru ca în anul 1938 acest consum sã nu fie decât de 128 mii tone”42.
Concluzia care se degajã este cã “funcþia de bazã a industriei cãrbunelui,
pânã la terminarea celui de-al doilea rãzboi mondial, a fost aceea de a
alimenta cu combustibil transporturile feroviare, navigaþia pe Dunãre ºi cea
maritimã; într-o micã mãsurã cãrbunii erau utilizaþi pentru producerea
cocsului necesar siderurgiei”43.
3.3. Evoluþia consumului de gaze naturalex
Analiza informaþiilor referitoare la evoluþia consumului de gaze
naturale în perioada interbelicã ne permite sã apreciem cã producþia
acestora a înregistrat cele mai impresionante creºteri dintre toate ramurile
industriei extractive. În aceastã ordine de idei este relevant ritmul mediu
anual de creºtere al consumului de gaze naturale care a fost de 13,3% pe
parcursul anilor 1922-1939; pe subperioade, el a atins niveluri de 19,1%
între anii 1922-1928, de 19,6% în rãstimpul crizei economice mondiale,
pentru a scãdea – la fel de spectaculos – la doar 2,1% în intervalul 1934193944. Aceste ritmuri de creºtere au fost mai mari decât valorile
consemnate pe ansamblul industriei extractive, dupã cum urmeazã: cu 93%
în perioada 1922-1939, cu peste 40% între anii 1922 ºi 1928, de peste 2,5
ori în intervalul crizei economice mondiale ºi de douã ori în ultimii ºase ani
consideraþi (1934-1939).
Pornit – în 1921 – de la un nivel de 180482416 m3, consumul de gaze
naturale a crescut rapid ºi statornic, ajungând ca în 1936, an de vârf pentru
perioada de pânã la cel de-al doilea rãzboi mondial, el sã fie de 10,8 ori mai
mare (vezi tabelul 5). Au urmat însã trei ani de scãderi consecutive, indicii
realizaþi atingând valori de 94 în 1937, de 87 în 1938 ºi de 80 în 1938
(1936=100). Cu toate acestea, consumul anului 1939 depãºea de peste 8,4
ori pe cel din 1921.

x

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive 1939, Bucureºti, Editura
Institutului Central de Statisticã, 1942, p. 3-4.
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Tabelul 5
Consumul de gaze naturale în România, în anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Cantitate
m3
180.482.416
250.093.998
287.113.622
362.318.989
369.819.723
376.754.066
439.037.943
613.025.563
806.598.904
1.206.123.742
1.383.071.961
1.456.036.131
1.499.911.147
1.813.999.690
1.812.079.737
2.130.448.647
2.007.141.445
1.860.184.068
1.702.100.141

Valoare
mii lei 1938
92.036
127.548
146.428
184.783
188.608
192.145
223.909
312.642
411.365
615.123
705.367
742.578
764.955
925.140
924.161
1.086.529
1.023.642
957.662
868.071

Indici
De bazã
100
138,6
159,1
200,1
204,9
208,7
243,3
339,7
446,9
668,3
766,3
806,7
831,1
1.005,1
1.004,0
1.180,4
1.112,1
1.030,7
943,1

În lanþ
138,6
114,8
126,2
102,1
101,9
116,5
139,6
131,6
149,5
114,7
105,3
103,0
120,9
99,9
117,6
94,2
92,7
91,5

Factorul decisiv care a determinat aceastã puternicã augumentare a
consumului de gaze naturale a fost creºterea masivã a producþiei gazelor
de sondã (mai ales dupã 1927), creºtere legatã, la rândul ei, de sporirea
extracþiei de þiþei. Într-adevãr, consumul gazelor de sondã a sporit ceva mai
lent în primii ani ai perioadei (1922-1927), pentru a marca, apoi, o creºtere
cu totul deosebitã, atingând punctul cel mai înalt în 1936, când cei
1.925.727.475 m3 depãºeau de peste 20 de ori nivelul anului 1921
(90.419.750 m3)45. Reducerea extracþiei de þiþei s-a repercutat direct ºi
asupra consumului de gaze de sondã, care s-a diminuat – în raport cu anul
1936 – cu 8,6% în 1937, cu 19% în 1938 ºi cu aproape 30% în 1939.
Cu evoluþia pe care am schiþat-o, consumul gazelor de sondã a
înregistrat urmãtoarele ritmuri medii anuale de creºtere: 16,5% pe
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ansamblul perioadei 1922-1939, 21% în anii 1922-1928, 31,5% în anii 19291933 ºi 0,1% în anii 1934-193946.
În ceea ce priveºte gazul metan, acesta a înregistrat sporuri mult
inferioare gazelor de sondã. Astfel, ritmul mediu anual de creºtere a fost de
7,8% în intervalul de timp 1922-1939, de 17,1% în anii 1922-1928, a devenit
negativ la o valoare ridicatã (-10,3%) în timpul crizei economice mondiale,
pentru a redeveni pozitiv la un nivel înalt (14,2%) în cei din urmã ºase ani ai
perioadei la care ne referim47. Anul record (1939) a consemnat un spor de
2,9 ori faþã de anul de bazã (1921).
Ritmul mult mai rapid de creºtere a producþiei gazelor de sondã în
raport cu cel al producþiei de gaz metan a fãcut ca în cadrul consumului
total de gaze naturale – consemnat între anii 1921 ºi 1939 – gazelor de
sondã sã le revinã o pondere de 80,4%, iar gazului metan una de 19,6%48.
Importanþa economicã în creºtere a gazelor de sondã este pusã în
evidenþã ºi de structura consumului de gaze naturale pe subperioade ale
anilor investigaþi. Dacã în intervalul 1921-1928 gazelor de sondã le revenea
o pondere de 43,1%, iar gazului metan una de 56,9%, între anii 1929 ºi
1933 greutãþile specifice erau de 85,4% ºi, respectiv, 14,6%, iar pentru anii
1934-1939 de 87,1% ºi, respectiv, 12,9%49.
În pofida saltului remarcabil înregistrat, a ritmurilor deosebite
consemnate, resursele de gaze naturale au fost valorificate incomplet, cu
mult sub posibilitãþi. Pe bunã dreptate, într-una din lucrãrile de anvergurã
elaboratã în epocã se formula urmãtoarea aserþiune: “gazele naturale au
început sã fie puse în valoare în þara noastrã numai relativ târziu ºi nici
astãzi chiar (în 1938 – n.n.) nu se trage încã maximum de profit de pe urma
lor, deoarece o bunã parte din cele provenite din sondele petrolifere se
pierd fãrã folos”50.
Valorificarea nesatisfãcãtoare a gazelor de sondã, respectiv a celei
mai mari pãrþi a gazelor naturale, a rezultat, pe de o parte, din neutilizarea
cantitãþilor de gaze arse la coº sau suflate în aer ºi, pe de altã parte, din
extragerea incompletã a gazolinei din gazele “bogate”. Datele de care
dispunem învedereazã cã, de pildã, între anii 1930-1938, din producþia
totalã de gaze de sondã au fost utilizate numai 64%, restul de 36%
pierzându-se51. Echivalentul celor 745.752 mii m3 de gaze arse la coº sau
suflate în aer se ridica la circa 7,5 milioane t þiþei52, cantitate ce depãºea cu
aproape 14% extracþia de þiþei a României din anul 1938 ºi valora
aproximativ 6,3 miliarde lei, în preþuri ale anului 1938.
Referitor la gazolina pierdutã prin extragerea sa incompletã din
gazele “bogate”, potrivit estimãrilor efectuate de ing. A. Drãgulãnescu,
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paguba se ridica numai pe parcursul a trei ani (1933-1935) la 17,5 mii
vagoane, reprezentând “la valoarea actualã de export (anul 1935 – n.n.)
respectabila sumã de circa 450.000.000 lei”53.
Spre deosebire de gazele de sondã, gazul metan s-a bucurat de o
valorificare ceva mai bunã, în sensul absenþei pierderilor, pentru cã el a fost
utilizat în cea mai mare parte drept combustibil ºi în mai micã mãsurã ca
materie primã. Exploatat prin intermediul “Societãþii Naþionale de Gaz
Metan” (societate la care statul poseda peste 78% din capitalul social),
gazul metan era consumat, în 1937, în felul urmãtor: 33,8% ca materie
primã în industria chimicã (pentru producerea negrului de fum, produs
exportat în proporþie de douã treimi, restul fiind desfãcut pe piaþa internã),
22,4% în industria materialelor de construcþii, 18,7% în industria sticlei,
6,8% în industria metalurgicã, 1,2% în industria minierã, 10% în industrii
diverse ºi 7,1% în consumul menajer54. În cadrul consumului industrial (mai
puþin cel din industria chimicã), circa 40-50% era utilizat pentru generarea
forþei motrice, iar 50-60% drept combustibil la diverse procedee de topire,
ardere etc.55
3.4. Producþia de minereuri metalifere
Cu ponderi destul de mici în producþia minierã a þãrii, valoarea
extracþiei de minereuri metalifere a totalizat – în perioada cuprinsã între anii
1921 ºi 1939 – 7.954.407 mii lei valuta anului 1938, repartizatã pe
subperioade astfel: 25% în anii 1921-1928, 24% în anii 1929-1933 ºi 51% în
anii 1934-1939.
În cadrul producþiei de minereuri metalifere din anii interbelici,
ponderea covârºitoare a fost deþinutã de exploatarea minereurilor de aur,
argint ºi plumbx. Alte minereuri au avut ponderi ºi, din acest punct de
vedere, o importanþã economicã mult mai micã în cazul minereurilor de fier
ºi al piritei, foarte micã în cazul minereurilor de feromangan, cupru, bauxitã
ºi mercur sau lipsite de semnificaþie în cazul molibdenului, bismutului ºi al
minereurilor de ferocrom, exploatate cu totul fortuit (vezi tabelul 6). De altfel,
x

Materialul documentar nu permite disocierea, pentru toþi anii luaþi în studiu, a valorii
minereurilor de plumb de cele auro-argentifere. În acest sens, într-unul din studiile pe
problemã se aratã: “caracteristica generalã a minereurilor din România era aceea cã
ele se gãseau în combinaþii variate de minereuri complexe, iar prelucrarea lor ducea la
obþinerea unei game mari de metale” (V. Axenciuc, Producþia metalelor neferoase.
Industria României între cele douã rãzboaie mondiale, în: “Viaþa economicã”, 1968, nr.
33, aug. 16, p. 10).
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de-a lungul anilor cercetaþi, minereurile de aur, argint ºi plumb au deþinut –
în producþia curentã de minereuri metalifere – ponderi cuprinse între 29,1%
limitã minimã ºi 96,8% limitã maximã, minereurile de fier între 2,1% ºi
48,7%, piritã între 0,1% ºi 16,1%, minereurile de feromangan între 0,1% ºi
7,9%, cuprul între sub 0,1% ºi 1,5%, bauxitã între sub 0,1% ºi 0,7%,
mercurul între sub 0,1% ºi 0,9% (vezi tabelul 6).
Privitã în ansamblul ei, extracþia de minereuri metalifere a înregistrat
un spor continuu, cu excepþia anilor 1925, 1931 ºi 1932 care au marcat – în
raport cu anii imediat anteriori – diminuãri, în ordine, de 9,1%, 0,7% ºi 0,8%
(vezi tabelul 7). Valoarea cea mai înaltã s-a realizat în 1939, an în care
producþia a depãºit de peste 3,5 ori nivelul anului 1921.
Tabelul 6
Structura producþiei de minereuri metalifere în România,
între anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Total
mii lei Aur, Ag, Pb
55.356
32,0
77.986
29,1
174.931
62,8
186.773
47,1
197.317
54,1
228.763
55,7
215.459
60,7
220.851
60,9
249.118
65,9
317.725
76,1
287.458
83,2
205.101
96,6
290.388
96,8
408.468
93,4
645.321
94,7
643.389
93,7
801.482
91,0
774.042
92,6
956.746
91,5

Cu
1,4
1,0
0,1
0,3
0,6
0,5
0,6
0,4
0,8
0,1
xxx
xxx
0,4
0,1
0,1
xxx
0,1
0,2
1,5

Mo
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
0,1

% din total
Fier Fe-Mn Fe-Cr
46,7 1,8
xx
38,2 2,7
xxx
25,6 3,1
xxx
39,2 2,7
xx
33,6 2,4
xx
28,7 2,4
xx
25,2 1,4
xx
19,5 5,8
xx
18,8 7,9
xx
14,6 5,6
xx
10,3 2,3
xx
2,1
0,5
xx
2,2
0,1
xxx
5,9
0,5
xx
3,8
0,4
xx
4,4
0,8
xx
7,0
1,0
xx
5,1
0,9
xx
4,6
1,3
xx

Piritã Bauxitã Hg
16,1
xx
xx
15,4
0,6
xx
7,6
0,7
0,1
10,2
xx
0,5
8,4
xx
0,9
12,4
xxx
0,2
11,8
0,1
0,2
7,4
xxx
xx
6,6
xxx
xx
3,6
xxx
xx
4,2
xxx
xxx
0,8
xxx
xxx
0,5
xxx
xxx
0,1
xxx
xxx
0,8
0,2
xxx
0,9
0,2
xxx
0,8
0,1
xxx
0,9
0,3
xxx
0,7
0,2
xx

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive 1939, p. 6-8.
Nu s-a extras.
xxx
Sub 0,1%.
xx

Bi
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
0,1
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Tabelul 7
Producþia minereurilor metalifere în România, în anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Valoarea producþiei
mii lei 1938
186.209
217.128
233.554
254.740
231.637
265.431
274.529
319.599
340.694
385.334
382.595
379.483
434.529
472.613
556.274
685.156
715.797
774.042
845.063

Indici
De bazã
100
116,6
125,4
136,8
124,4
142,5
147,4
171,6
183,0
206,9
205,5
203,8
233,4
253,8
298,7
367,9
384,4
415,7
453,8

În lanþ
116,6
107,6
109,1
90,9
114,6
103,4
116,4
106,6
113,1
99,3
99,2
114,5
108,8
117,7
123,2
104,5
108,1
109,2

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive 1939, Bucureºti, Editura
Institutului Central de Statisticã, 1942, p. 6-8.

Unei atare evoluþii i-au corespuns ritmuri medii anuale de creºtere de
8,75% pentru anii 1922-1939, de 8,0% pentru perioada 1922-1928, de 6,3%
pentru intervalul crizei economice mondiale ºi de 11,7% pentru anii 1934193956. În comparaþie cu ritmurile de creºtere înregistrate pe ansamblul
industriei extractive, ritmurile realizate în cadrul producþiei de minereuri
metalifere au fost mai mari cu 27% în perioada 1922-1939, cu 15% în anii
crizei economice mondiale ºi de peste 15 ori între 1934 ºi 1939, fiind în
schimb mai mici cu 41% în intervalul 1922-1928.
În anii de pânã la criza economicã mondialã, în cadrul producþiei de
minereuri metalifere se constatã o creºtere destul de puternicã ºi constantã
a extracþiei de minereuri auro-argentifere, precum ºi o tendinþã de sporire,
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cu oscilaþii destul de mari, la celelalte minereuri (plumb, cupru, fier,
feromangan, piritã, bauxitã, mercur). Criza economicã mondialã a provocat
scãderi drastice ale producþiei tuturor minereurilor metalifere cu excepþia
celor preþioase. De pildã, în raport cu anul 1928, în 1932 producþia de cupru
era mai micã cu 91,5%, de minereu de fier cu 90,4%, de feromangan cu
83,8%, de piritã cu 77,4% etc.57 Urcarea pronunþatã a extracþiei de
minereuri auro-argentifere, atât în anii dinaintea crizei economice mondiale,
cât ºi în timpul acesteia, se explicã, aºa cum menþiona ºi publicistica
economicã a epocii, “prin faptul cã aurul este cerut ºi are o piaþã de
desfacere sigurã la Banca Naþionalã”58. Era vorba, desigur, de asigurarea
bazei de acoperire a circulaþiei monetare, în care scop Institutul de
Emisiune achiziþiona producþia de aur a þãrii. Potrivit unor estimãri, în
perioada interbelicã, “BNR a primit de la minele din þarã cantitatea de 57642
kg de aur, reprezentând 43% din stocul total, iar valoarea se ridicã astãzi
(1940 – n.n.) la lei 13.257.600.000”59.
Dupã ieºirea din crizã, producþia tuturor minereurilor metalifere creºte,
atingând cote maxime, “solicitate de cerinþele tot mai mari ale consumului
intern de metal ºi mai ales de creºterea capacitãþilor de producþie”60. La
imprimarea unei asemenea tendinþe un factor important “l-a constituit
creºterea greutãþilor la importul metalelor, materii prime ºi a fabricatelor,
introducerea regimului contingentãrilor, a restricþiilor devizelor etc.”61 Aceste
circumstanþe au stimulat creºterea producþiei interne, solicitatã nu munai de
conjunctura, în general favorabilã, dar ºi “de dezvoltarea industriei metalurgice, electrotehnice, energetice, chimice consumatoare de asemenea metale”62.
În pofida unor greutãþi întâmpinate la import ºi a sporurilor înregistrate
de producþia unora dintre metalele neferoase, aceasta din urmã nu a reuºit
– cu excepþia plumbului – sã acopere necesarul pieþei interne în anii de
dupã crizã, ceea ce a dus la creºterea valorii respectivului grup de produse
– în totalul importului þãrii – de la 2,7% în 1928 la 5,4% în 1937, cea mai
mare parte (circa ¾) revenind cuprului63.
3.5. Producþia de minereuri nemetalifere
Exploatarea minereurilor nemetalifere (asfaltul, chihlimbarul, ozocherita ºi talculx) a avut un rol ºi a deþinut un loc lipsit aproape de orice importanþã pentru valoarea producþiei miniere a României interbelice. Semnificax

Modul de grupare a produselor, în cadrul surselor documentare cercetate a fãcut ca
producþia de talc sã fie inclusã minereurilor nemetalifere numai în anii 1932-1939,
pentru perioada 1921-1931 ea fiind încorporatã producþiei carierelor.
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tiv, în aceastã direcþie, este faptul cã în doar doi dintre anii perioadei
cercetate greutatea specificã a minereurilor nemetalifere în producþia
industriei extractive a atins 0,2%, în rest ea cifrându-se la 0,1% (între 1923
ºi 1927) sau chiar sub 0,1%, între 1928 ºi 1939 (vezi tabelul 1).
Datoritã motivului menþionat nu vom stãrui asupra acestui grup de
produse ale industriei extractive. Ne limitãm la a arãta doar cã valoarea
minereurilor nemetalifere extrase a însumat, în perioada interbelicã, 59.221
mii lei 1938, cã ritmul mediu anual de creºtere – în intervalul de timp cuprins
între 1922 ºi 1939 – a fost de 6,6%, cã tendinþa de creºtere a producþiei s-a
realizat cu fluctuaþii extrem de mari, cã în rãstimpul anilor 1929-1932 ea a
suferit scãderi de mare intensitate ºi cã producþia cea mai mare a fost
obþinutã în 1939, nivelul atins fiind de 2,8 ori mai mare decât în anul de
bazã, 1921 (vezi tabelul 8).
3.6. Producþia de sare
În epocã, România a fost cunoscutã ca una dintre cele mai bogate þãri
europene în zãcãminte de sare. Potrivit unor estimãri din perioadã, rezervele de sare ale þãrii se cifrau la circa 14,5 miliarde tone64 ºi erau apreciate
drept cvasiinepuizabile, întrucât puteau asigura cerinþele consumului intern
– la nivelul din acel timp – pentru mai multe sute de mii de ani65.
Tabelul 8
Producþia de minereuri nemetalifere în România, în anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Valoarea producþiei
mii lei, 1938
1.949
1.796
3.374
3.899
2.912
4.123
5.036
1.378
102
547
532

Indici
De bazã
100
92,1
173,1
200,1
149,4
211,5
258,4
70,7
5,2
28,1
27,3

În lanþ
92,1
187,7
115,6
74,7
141,6
122,1
27,4
7,4
536,3
97,3
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Anul
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Valoarea producþiei
mii lei, 1938
373
2.523
4.464
4.490
5.782
4.615
5.135
6.191

Indici
De bazã
19,1
129,5
229,0
230,3
296,7
236,8
263,5
317,7

În lanþ
70,1
676,4
176,9
100,6
128,8
79,8
111,2
120,6

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 9.

Spre deosebire de toate celelalte produse ale industriei extractive,
exploatarea sãrii, în România interbelicã, avea o notã specificã, anume
aceea cã punerea ei în valoare constituia un monopol al statului, fapt
realizat prin intermediul “Regiei Monopolurilor Statului”, pânã în februarie
1929, ºi al “Casei Autonome a Monopolurilor”, dupã data menþionatã. Sarea
s-a numãrat, deci, printre produsele care aveau menirea sã furnizeze
venituri pentru bugetul statului. În aceastã ordine de idei, “încasãrile brute
ale CAM din monopolul sãrii se ridicã la o sumã de cca 550 milioane/an, cu
un beneficiu net aproximativ de 300 milioane/an”66. Venitul brut rezultat din
exploatarea sãrii echivala cu 8,5% din venitul CAM ºi cu circa 2% din
veniturile bugetului general al statului67.
Nivelul producþiei de sare a þãrii, între 1921 ºi 1939, s-a ridicat la un
total de 951784 mii lei 1938. Din totalul producþiei de sare, 42% a revenit
anilor 1921-1928, 25% anilor 1929-1933 ºi 33% anilor 1934-193968.
Extracþia de sare a avut, pe ansamblul perioadei 1922-1939, un ritm
mediu anual de creºtere destul de scãzut, respectiv 2,7%, fiind, în acest
sens, cu 60,9% mai mic decât ritmul înregistrat per total industrie extractivã.
Pe subperioade, producþia de sare a marcat un ritm mediu anual de
creºtere de 5,7% între 1922 ºi 1928, a devenit negativ (-4,1%) în perioada
crizei economice mondiale, pentru a urca la 5,1% în anii 1934-193969.
În condiþiile unor asemenea ritmuri, producþia de sare a înregistrat o
creºtere destul de lentã ºi cu fluctuaþii suficient de mari. Astfel, producþia
anului record (1939) a fost doar cu 60,8% mai mare decât cea obþinutã în
anul de bazã (1921), iar în ºapte ani (1924, 1927,1929-1931, 1933 ºi 1936)
din cei 19 avuþi în vedere s-au consemnat reduceri în raport cu anii imediat
anteriori (vezi tabelul 9).
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Dupã cum se apreciazã ºi într-o serie de lucrãri ale timpului, resursele
de sare au fost valorificate doar într-o micã mãsurã. Pe de o parte, slaba
dezvoltare a economiei, a industriei în primul rând, a fãcut ca piaþa internã
sã se dovedeascã extrem de îngustã pentru a asigura o valorificare
corespunzãtoare a potenþialului existent de zãcãminte de sare. Este grãitor
în aceastã ordine de idei cã într-unul din anii de sfârºit ai perioadei (1936),
consumul neproductiv, respectiv sarea pentru alimentaþie, reprezenta 55%
din totalul consumului, în vreme ce consumul industrial de sare se cifra la
doar 40% din total, iar agriculturii ºi creºterii vitelor le revenea o pondere de
5%70. Pe de altã parte, cuantumul redus al exportului a contribuit, la rândul
sãu, la valorificarea cu mult sub posibilitãþi a rezervelor de sare.
Tabelul 9
Producþia de sare în România, în anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929n
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Cantitate
m3
232.818
285.212
308.173
304.098
330.804
344.062
328.031
342.779
321.500
306.932
254.808
288.070
278.006
308.723
310.463
285.139
310.959
351.758
374.258

Valoare
mii lei, 1938
377.631
462.614
499.857
493.247
536.564
558.069
532.066
555.987
521.473
497.844
413.299
467.250
450.926
500.749
503.571
462.495
504.375
570.682
607.085

Indici
De bazã
100
122,5
132,4
130,6
142,1
147,8
140,9
147,2
138,1
131,8
109,4
123,7
119,4
132,6
133,4
122,5
133,6
151,2
160,8

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 10-11.

În lanþ
122,5
108,1
98,7
108,8
104,0
95,3
104,5
93,8
95,5
83,0
113,1
96,1
111,0
100,6
91,8
109,1
113,1
106,4
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Din producþia obþinutã se exporta maximum 23%, anume în þãrile
vecine – Iugoslavia, Bulgaria ºi Ungaria –, pãtrunderea sãrii din România pe
pieþele externe mari consumatoare fiind împiedicatã de costul ridicat al
transportului. “Astfel fiind situaþia, sarea româneascã nu poate rezista pe
piaþa internaþionalã, la preþurile scãzute cu care se oferã sarea marinã, de
cãtre numeroasele sãrãrii situate în jurul Mediteranei, Mãrii Roºii etc. ºi care
prin aºezarea lor se gãsesc în drumul marilor linii de navigaþie ºi la o
distanþã mult mai scurtã de þãrile importatoare”71. Pentru o punere în
valoare adecvatã a imenselor disponibilitãþi existente se impunea, aºa cum
consemna ºi literatura economicã a vremii, o judicioasã ºi raþionalã
exploatare a zãcãmintelor în vederea obþinerii unui preþ de cost cât mai
redus, dezvoltarea ramurilor industriale care utilizau sarea ca materie primã
ºi câºtigarea de noi debuºee externe72. Aceasta cu atât mai mult cu cât
existau saline care chiar cu dotarea existentã “lucreazã azi (1937 – n.n.)
sub limita capacitãþii lor de producþie, putându-ºi uºor dubla ºi în unele
cazuri tripla aceastã producþie”73.
3.7. Producþia carierelor
În cadrul producþiei industriale miniere din România interbelicã,
carierele de piatrã s-au situat pe locul ºase dupã petrol, cãrbuni, gaze
naturale, sare, minereuri metalifere (vezi datele din tabelul 1).
Cu o bazã de pornire scãzutã, producþia carierelor – legatã de
activitãþile de construcþie a clãdirilor ºi a drumurilor – a cunoscut, pe
parcursul perioadei analizate, creºteri ce meritã notate, confirmate atât de
ritmul mediu anual de creºtere (10,1% pentru anii 1922-1939), cât ºi de
valoarea producþiei, care, în 1938 (290995 mii lei în 1938), a înregistrat o
creºtere de peste 7,5 ori în raport cu 1921 (vezi tabelul 10).
Din datele prezentate în tabelul 10 rezultã cã ritmul de creºtere a fost
deosebit de spectaculos în primii ºapte ani ai perioadei – anume 24,5% - ºi
ridicat în anii 1934-1939 (8,0%). În schimb, în perioada crizei economice
mondiale, producþia carierelor s-a diminuat în raport cu anul 1928 cu 2,4%
în 1929, a crescut consecutiv în 1930, 1931 ºi 1932 cu 1,5%, 5,2% ºi,
respectiv, 8,5%, pentru ca în 1933 sã scadã, faþã de acelaºi an 1928, cu
23,2%.
Producþia totalã a carierelor – în anii 1921-1939 - a însumat 2922085
mii lei 1938, repartizatã, pe subperioade, astfel: 29,6% în perioada 19211928, 26,7% în intervalul 1929-1933 ºi 43,7% în rãstimpul 1934-1939.
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Tabelul 10
Producþia carierelor în România, în anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Valoarea producþiei
mii lei, 1938
34.181
62.038
91.245
67.601
139.623
144.250
168.086
159.315
155.463
161.769
167.544
172.904
122.341
176.204
208.158
192.097
214.201
290.995
194.070

Indici
De bazã
100
181,5
266,9
197,8
408,5
422,0
491,8
466,1
454,8
473,3
490,2
505,8
357,9
515,5
609,0
562,0
626,7
851,3
567,8

În lanþ
181,5
147,1
74,1
206,5
103,3
116,5
94,8
97,6
104,1
103,6
103,2
70,8
144,0
118,0
92,3
111,5
135,9
66,7

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 10.

4. Factorii de creºtere a producþiei industriei extractive,
în România interbelicã
4.1. Forþa de muncã
4.1.1. Dinamica salariaþilor din industria extractivã
Pânã în anul 1930 ponderea salariaþilor din industria extractivã în
totalul numãrului de salariaþi din industria “mare” din România a oscilat între
27,1% limitã minimã (în 1930) ºi 30,5% limitã maximã (în 1926). Din 1931
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menþionata pondere scade vizibil atingând 24,8% în 1931, 23,7% în 1932,
20% în 1933, 20,3% în 1934, 19,9% în 1935, 18,5% în 1936, 18,3% în 1937
ºi 19,4% în 193874).
În concordanþã cu datele din tabelul 11, forþa de muncã angajatã în
industria extractivãx – numãrând, în 1921, 62.989 salariaþi – a crescut
constant în fiecare an pânã în 1926, când se consemneazã numãrul cel mai
mare de salariaþi din acest sector al economiei naþionale, anume 92.489,
cifrã cu aproape 47% mai mare decât în anul de bazã (1921). Unei atare
creºteri îi corespunde un ritm mediu anual de 8,0%.
Urmãtorii doi ani (1927 ºi 1928) – ca rezultat al progreselor realizate
în tehnica extracþiei, în cea a þiþeiului în primul rând – au marcat, faþã de
1926, scãderi de peste 6% ºi, respectiv, 15,5%, conducând la un nivel al
salariaþilor (în 1928) comparabil cu cel din 1923.
Anii crizei economice mondiale, care au adus numeroase concedieri
ºi în acest sector de activitate economicã, au fãcut ca numãrul salariaþilor
sã scadã masiv. Dacã luãm ca bazã de calcul anul 1929, înregistrãm
urmãtorii indici: 80,7 pentru 1930, 62,7 pentru 1931, 61,5 pentru 1932 ºi
57,9 pentru 1933. O asemenea evoluþie a fãcut ca, în 1933, forþa de muncã
angajatã în industria extractivã (46.253) sã se afle la un nivel de 50% în
raport cu 1926, anul cu cel mai mare numãr de salariaþi, ºi de 73,4%
comparativ cu anul de bazã al perioadei avute în vedere (1921).
Odatã depãºitã criza, numãrul salariaþilor a început sã creascã an de
an, pânã în 1938 (de la 46.253 în 1933 la 69.734), într-un ritm mediu anual
de 8,5%, pentru ca în 1939 sã înregistrãm o nouã scãdere (cu 6,5% faþã de
1938), numãrul de 65.215 angajaþi fiind cu 3,4% mai mare decât în primul
an al perioadei (1921).
Dinamica salariaþilor din extracþia de þiþei ºi gaze de sondã, pe de o
parte, ºi cea a forþei de muncã ocupate în extracþia de cãrbuni, minereuri ºi
cariere, pe de altax, a urmat, cu unele particularitãþi, trendul înregistrat pe
ansamblul industriei extractive (vezi anexele 1 ºi 2).
x

x

În calcule nu a fost inclus personalul salinelor, datoritã lipsei aproape totale de
informaþii. Într-o singurã sursã documentarã se consemneazã cã, la 1 ianuarie 1937,
personalul salinelor – mai puþin cel de la sãrãria Tuzla – numãra un total de 1.677
salariaþi, din care 80 formau personalul tehnic, 153 personalul administrativ ºi 1.462
erau lucrãtori (vezi Enciclopedia României, vol. III, p. 771).
Sursele documentare nu permit realizarea de serii complete, într-o altã disociere,
întrucât pentru anii 1921-1931 prezintã datele referitoare la forþa de muncã din
industria extractivã utilizând gruparea: a) personal din industria petrolului ºi b) personal
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Astfel, în ambele cazuri numãrul angajaþilor a crescut între 1922 ºi
1926, dar ritmul mediu anual a fost de 14,4% în extracþia de þiþei ºi gaze de
sondã ºi de 6,4% în extracþia de cãrbuni, minereuri ºi cariere. În consecinþã,
în 1926, an de vârf în ce priveºte numãrul personalului, acesta era mai
mare decât în 1921 cu peste 71% în sectorul petrolier ºi doar cu 36,4% în
exploatarea cãrbunilor, minereurilor ºi carierelor.
Din 1927 numãrul angajaþilor se reduce anual, într-un ritm accelerat –
pânã în 1931 în ramura petrolului ºi gazelor de sondã (atingând un indice
de 44,7 în raport cu 1926) ºi pânã în 1933 în exploatãrile de cãrbuni,
minereuri ºi cariere (indicele fiind de 50,6 faþã de 1926) –, în anii amintiþi
consemnându-se nivelul cel mai scãzut de angajaþi în respectivele sectoare
de extracþie.
Dupã atingerea punctului celui mai coborât al curbei, numãrul
salariaþilor începe sã creascã din nou: în cazul extracþiei de petrol ºi gaze
de sondã cu un ritm mediu anual mai mic, anume 4,1% (între 1932 ºi 1937)
ºi în cazul extracþiei de cãrbuni, minereuri ºi cariere cu un ritm mediu anual
mult mai mare, respectiv de 11,25% (între 1933 ºi 1938).
Au urmat apoi scãderi, faþã de nivelul anului 1937, cifrate la 6,6% în
1938 ºi la 7,2% în 1939 (în exploatãrile de petrol) ºi de 8,5% în 1939 faþã de
1938, în exploatãrile de cãrbuni, minereuri ºi cariere.
În cel din urmã an al intervalului (1939), numãrul angajaþilor din
extracþia de þiþei era cu 9,4% mai mic decât în 1921, pe când în exploatarea
cãrbunilor, minereurilor ºi carierelor acest numãr era cu 7,8% mai mare
decât în anul de început al perioadei considerate.
Tabelul 11
Dinamica salariaþilor din industria extractivã între anii 1921-1939x
Anul

Total

1921
1922
1923
1924

62.989
69.529
78.481
83.684

Indici
De bazã
100,0
110,4
124,6
132,9

În lanþ
110,4
112,6
106,6

ocupat în extracþia de cãrbuni, minereuri ºi cariere, iar pentru intervalul 1932-1939
gruparea: a) personal din industria petrolului; b) personal din extracþia de cãrbuni ºi c)
personal din extracþia minereurilor ºi exploatarea carierelor.
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Anul
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Total
88.903
92.498
86.770
78.153
79.915
64.627
50.095
47.160
46.253
53.181
57.280
59.101
62.487
69.734
65.215

Indici
De bazã
141,1
146,8
137,7
124,1
126,9
102,6
79,5
74,9
73,4
84,4
90,9
93,8
99,2
110,7
103,5

În lanþ
106,2
104,0
93,8
90,1
102,3
80,9
77,5
94,1
98,1
115,0
107,7
103,2
105,7
111,6
93,5

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1937, p. 22-23; Statistica
industriei extractive, 1939, p. 16-17; Anuarul statistic al României, 1939 ºi 1940, p.
476-477.

4.1.2. Structura forþei de muncã ocupate în industria extractivã
Coeficientul de schimbãri structurale al forþei de muncã din industria
extractivã româneascã s-a situat – pe ansamblul perioadei cuprinse între
1921 ºi 1939 – la un nivel de 3,35. Pe subperioade el a avut o valoare de
2,06 între anii 1921 ºi 1928, de 6,83 în anii crizei economice mondiale ºi de
4,20 în intervalul 1934-193875.
Aºa cum se vede ºi din datele existente în tabelul 12, în primul an al
perioadei considerate (1921) structura forþei de muncã se prezenta astfel:
0,9% ingineri, 3,9% personal administrativ-funcþionãresc, 6,4% maiºtri,
45,8% muncitori calificaþi ºi muncitori specialiºti, 39,1% muncitori necalificaþi
ºi salahori, 3,9% personal de serviciu. În 1939 structura era urmãtoarea:
1,2% ingineri, 5,1% personal administrativ-funcþionãresc, 4,9% maiºtri,
50,8% muncitori calificaþi, 33,0% muncitori necalificaþi ºi 5,0% personal de
serviciu. Se pot constata deci urmãtoarele modificãri: creºterea ponderii
inginerilor cu 0,3 puncte procentuale, a personalului administrativ-
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funcþionãresc cu 1,2 puncte procentuale, a muncitorilor calificaþi cu 5 puncte
procentuale ºi a personalului de serviciu cu 1,1 puncte procentuale,
concomitent cu scãderea greutãþii specifice a maiºtrilor (cu 1,5 puncte
procentuale) ºi a muncitorilor necalificaþi (cu 1,6 puncte procentuale).
În ceea ce priveºte fluctuaþiile intervenite pe parcurs, de-a lungul
perioadei 1921-1939, ponderea inginerilor a oscilat între 0,8% (în 1925) ºi
1,4% (în 1936), a personalului administrativ-funcþionãresc între 3,9% (în
1921) ºi 6,0% (în 1931), a maiºtrilor între 4,8% (în 1938) ºi 7,3 (în 1929 ºi
1930), a muncitorilor calificaþi ºi specialiºti între 44,4% (în 1926) ºi 61,9%
(în 1933), a muncitorilor necalificaþi între 21,2% (în 1933) ºi 39,6% (în
1926), iar a personalului de serviciu între 3,7% (în 1934) ºi 5,6% (în 1932).
Analiza datelor cu privire la structura forþei de muncã din industria
extractivã pune în evidenþã caracterul pozitiv al modificãrilor produse ca
urmare a progresului tehnic înregistrat în ramurã, explicând, în acelaºi timp,
ºi influenþa exercitatã de aceste schimbãri asupra dinamicii productivitãþii
muncii. În acest sens – pe lângã creºterea ponderii inginerilor ºi a
muncitorilor calificaþi, însoþitã de reducerea ponderii muncitorilor necalificaþi,
amintitã deja – mai menþionãm ºi câþiva indicatori. Astfel – în anul 1939 faþã
de 1921 – numãrul inginerilor care reveneau la 1.000 de muncitori a crescut
de la 10 la 14, iar cel al maiºtrilor de la 132 la 17076. În schimb numãrul de
muncitori necalificaþi revenind la 1.000 de lucrãtori calificaþi s-a redus de la
852 la 650, respectiv cu aproape 24%. De asemenea, dacã în 1921, în
totalul de 53.474 de muncitori, 54% erau calificaþi ºi 46% necalificaþi, în
1939, la un numãr de 54.691 de muncitori ponderea celor calificaþi a crescut
la 60,6%, iar a celor necalificaþi s-a diminuat la 39,4% 77.
Tabelul 12
Structura salariaþilor din industria extractivã, între anii 1921-1939x
Anul

1921
1922
1923
1924

Total Ingineri

62.989
69.529
78.481
83.684

0,9
0,9
0,7
0,8

% din total
Personal
Maiºtri Muncitori
administrativcalificaþi ºi
funcþionãresc
muncitori
specialiºti
3,9
6,4
45,8
4,4
6,4
45,4
4,5
6,4
44,8
4,5
6,6
47,0

Muncitori Personal
necalificaþi de servisalahori,
ciu, alþii
ucenici
39,1
3,9
37,5
5,4
38,0
5,6
36,7
4,4
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Anul

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Total Ingineri

88.903
92.498
86.770
78.153
79.915
64.627
50.096
47.160
46.253
53.181
57.280
59.101
62.487
69.734
65.215

0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
1,5
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3
1,2

% din total
Personal
Maiºtri Muncitori
administrativcalificaþi ºi
funcþionãresc
muncitori
specialiºti
4,8
6,4
45,8
4,6
6,0
44,4
4,9
6,9
46,0
5,1
5,6
48,6
4,8
7,3
49,7
5,8
7,3
54,8
6,0
6,2
56,8
5,9
5,9
57,9
5,5
6,0
61,9
5,2
5,6
58,2
5,5
5,6
57,9
4,7
5,7
52,0
4,8
5,3
52,0
4,5
4,8
49,9
5,1
4,9
50,8

Muncitori Personal
necalificaþi de servisalahori,
ciu, alþii
ucenici
37,8
4,4
39,6
4,5
36,9
4,4
35,2
4,5
32,5
4,7
26,5
4,4
25,9
3,8
24,9
3,9
21,2
3,9
26,0
3,7
25,4
4,3
31,9
4,3
32,2
4,4
35,6
3,9
33,0
5,0

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1937, p. 22-23, Statistica
industriei extractive, 1939, p. 16-18.

4.1.3. Forþa de muncã ºi creºterea producþiei industriei extractive
Este bine ºtiut faptul cã producþia industrialã poate creºte de la o
perioadã la alta pe seama a doi factori: augumentarea numãrului de salariaþi
ocupaþi ºi sporirea productivitãþii muncii pe salariat.
Potrivit datelor prezentate în tabelul 1378, influenþa factorului numãr de
salariaþi, faþã de factorul productivitatea muncii a fost, între anii 1922 ºi
1925, precumpãnitoare în creºterea producþiei pe ansamblul industriei
extractive, ponderea sporurilor de producþie obþinute pe seama creºterii
numãrului de salariaþi fiind de 54,6% în 1922, de 66,5% în 1923, de 57,7%
în 1924 ºi de 52% în 1925. Din 1926, sporurile de producþie datorate
creºterii numãrului forþei de muncã sunt din ce în ce mai mici (40% în 1926,
27,3% în 1927, 15,1% în 1928, 14,6% în 1929 ºi 1,2% în 1930), ajungând
ca între anii 1931 ºi 1937 ele sã fie egale cu zero. În fine, în ultimii doi ani ai
perioadei analizate (1938 ºi 1939), o parte foarte micã din sporul de
producþie, anume 3,9% ºi respectiv 1,4%, s-a realizat pe seama creºterii
numãrului de salariaþi.
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Acþiunea factorului forþã de muncã asupra creºterii producþiei în
extracþia de þiþei, pe de o parte, ºi în exploatãrile carbonifere, de minereuri ºi
de cariere, pe de alta, a fost destul de diferitã (vezi datele din tabelul 13).
Astfel, în cazul extracþiei de petrol, producþia a crescut în anii 1922 ºi 1923
exclusiv pe seama augmentãrii numãrului de salariaþi, pentru ca apoi
ponderea sporurilor de producþie datorate creºterii numãrului de salariaþi sã
scadã extrem de rapid, iar între 1931 ºi 1939 aceasta sã fie egalã cu zero.
În cazul extracþiei de cãrbuni, minereuri ºi cariere, sporurile de producþie
obþinute pe seama augmentãrii numãrului de salariaþi au fost în creºtere
între 1922 ºi 1926 (de la 23,2% la 50,6%), în scãdere între anii 1927-1929,
egale cu zero între 1930 ºi 1937 ºi echivalente cu 19,6% ºi 8,5% în 1938 ºi,
respectiv, 1939.
Pe ansamblul industriei extractive, sporurile totale realizate între 1922
ºi 1939, faþã de 192179, s-au datorat în proporþie de 7,3% creºterii numãrului
de salariaþix; în extracþia de petrol ºi de gaze de sondã, greutatea specificã a
fost mai micã (6,4%), în timp ce în exploatarea cãrbunilor, minereurilor ºi
carierelor ea a fost mult mai mare, anume 19,4%.
4.2. Productivitatea muncii în industria extractivã
4.2.1. Dinamica productivitãþii muncii
Productivitatea muncii din industria extractivã – calculatã în mii lei
1938 – a înregistrat, pe ansamblul perioadei 1922-1939, un ritm mediu
anual de creºtere de 7,2%. În anii 1922-1928, acest ritm a fost de 11,1%, iar
în anii crizei economice mondiale, nu mai puþin de 16,3%, pentru ca în
intervalul 1934-1939 el sã devinã negativ: - 5,2%.80
Dacã în ceea ce priveºte producþia nivelul cel mai înalt a fost realizat
în 1936, productivitatea cea mai înaltã a fost atinsã în 1934, anume 184.540
lei 1938 pe salariat (vezi tabelul 14). Cifra menþionatã era de peste 3,8 ori
mai mare decât cei 38.184 lei 1938 pe un salariat, cât reprezenta
randamentul pe angajat în 1921.
Relativ la dinamica productivitãþii muncii, ea cunoaºte, în raport cu
1921, o creºtere anualã continuã pânã în 1934, an în care, aºa cum
menþionam, a fost atins apogeul perioadei interbelice.
Din calcule a fost eliminatã producþia de sare, întrucât lipsesc
informaþiile referitoare la personalul salinelor.
x

În calcule nu a fost luatã producþia de sare, datoritã lipsei de date privind personalul
salinelor.
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Tabelul 13
Ponderea sporurilor de producþie obþinute pe seama creºterii
numãrului de salariaþi, în industria extractivã,
între anii 1922 ºi 1939 (an de bazã 1921)x
Anul
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Total industrie
extractivã
54,6
66,5
57,5
52,0
40,0
27,3
15,1
14,6
1,2
0
0
0
0
0
0
0
3,9
1,4

Extracþia de þiþei,
gaze de sondã
100,0
100,0
85,0
64,8
38,5
27,8
18,4
18,3
3,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-%Extracþia de cãrbuni,
minereuri ºi cariere
23,2
44,4
43,1
47,4
50,6
33,8
17,5
16,9
0
0
0
0
0
0
0
0
19,6
8,5

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1937, p. 22-23; Statistica
industriei extractive, 1939, p. 3-12, 6-10, 16-17; 21-22, 47, 54, 74-75; Anuarul statistic
al României, 1939 ºi 1940, p. 456-461, 472-477.

Datoritã absenþei datelor privind personalul salinelor, producþia
globalã a industriei extractive, avutã în vedere la calculul productivitãþii, a
fost diminuatã corespunzãtor cu valoarea producþiei de sare.
Cei cinci ani care au urmat au consemnat, cu unele mici fluctuaþii,
scãderi marcante ale productivitãþii muncii, indicele realizat în 1939 –
comparativ cu 1934 – fiind de 71,9.81 Ca urmare, în 1939, productivitatea
muncii pe un salariat era doar de aproape 2,5 ori mai mare decât în 1921 ºi
cu peste 28% mai micã decât cea din anul de vârf (1934).
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Tabelul 14
Productivitatea medie anualã în industria extractivã,
între anii 1921 ºi 1939x

x

Anul

Total

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

38.184
41.171
41.985
45.174
48.463
56.279
66.068
79.924
75.557
115.688
161.679
179.618
182.369
184.540
173.015
177.207
148.746
129.463
132.624

Indici
De bazã
100
107,8
109,5
118,3
126,9
147,4
173,0
209,3
224,1
303,0
423,4
470,4
477,6
483,3
453,1
464,1
389,6
339,1
347,3

În lanþ
107,8
102,0
107,6
107,3
116,1
117,4
121,0
107,0
135,2
139,7
111,1
101,5
101,2
93,7
102,4
84,9
87,0
102,4

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1937, p. 22-23; Statistica
industriei extractive, 1939, p. 3-12, 16, 17, 21, 47, 54, 74-75; Anuarul statistic al
României, 1939 ºi 1940, p. 456-461, 472-477.

Dinamica productivitãþii muncii la nivelul industriei extractive a fost
rezultatul modului (diferit) în care a evoluat acest factor în extracþia de petrol
ºi gaze de sondã, de o parte, ºi în exploatãrile de cãrbuni, minereuri ºi
cariere, de cealaltã (vezi datele din anexele 3 ºi 4).
În primul caz, ritmul de creºtere înregistrat în anii 1922-1939 a fost
mult mai mare (10,8%) decât în al doilea (3,25%). Pe subperioade, în
sectorul þiþeiului ºi gazelor ritmul de creºtere a fost impresionant între anii
1922 ºi 1928 (13,75%) ºi mai ales între 1929 ºi 1933 (26,5%), devenind
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negativ (-3,8%) în ultimii ºase ani interbelici (1934-1939). Cauza care a stat
la baza evoluþiei negative a productivitãþii muncii din anii 1935-1939 a fost
aceeaºi care a dus ºi la scãderea extracþiei – secãtuirea rezervelor
cunoscute, însoþitã de dezinteresul manifestat pentru atragerea în circuitul
economic a unor noi câmpuri petrolifere.
Referitor la extracþia de cãrbuni, minereuri ºi exploatarea carierelor,
ritmul de creºtere, deºi ºi-a pãstrat, pe subperioade, permanent valori
pozitive, a fost sensibil mai mic în intervalul 1922-1928 (6,5%) ºi extrem de
modest în anii 1929-1933 (0,8%) ºi 1934-1939 (1,7%).82
Creºterea producþivitãþii muncii s-a datorat preponderent progresului
tehnic – realizat în principal de extracþia þiþeiului – respectiv înlocuirii în anii
1923-1925 a sistemului canadian ºi a celui hidraulic percutant cu sistemul
de foraj Rotary, fapt ce permitea ºi un foraj la peste 2.500 metri, faþã de
numai câteva sute de metri, precum ºi “prin raþionalizare, reducere cu tubaje
ºi aparate perfecþionate”.83 De altfel, Institutul Românesc de Conjuncturã
aprecia cu deplin temei, în 1934, cã “aceastã ramurã a industriei petrolifere
din România (extracþia – n.n.) rivalizeazã cu cea americanã în ce priveºte
randamentul ºi progresul tehnic”,84 iar comisiunea pentru petrol, una din
cele ºase comisii înfinþate în 1937 pe lângã BNR, cu scopul de a studia
posibilitãþile de platã ºi de aprovizionare a industriei naþionale cu diverse
materii prime, considera, la rândul ei, cã “exploatarea prin sonde se face cu
cele mai perfecte mijloace tehnice. Se poate spune cã sub acest raport
industria noastrã de petrol este foarte aproape de nivelul industriei
americane”.85
Rezultatele economice ale introducerii perfecþionãrilor tehnice, ale
metodelor de raþionalizare s-au arãtat rapid, costul metrului forat scãzând
spectaculos de la 17.800 lei în 1926 la 2.300 lei în 1936, iar costul unui
vagon de þiþei extras reducându-se la fel de impresionant de la 13.100 lei (în
1926) la 1.080 lei în 1936 (vezi datele din tabelul 15).
Tabelul 15
Evoluþia costurilor în extracþia de þiþeix
Anul
1926
1927
1928

Costul unui metru forat
17.800
15.400
13.400

- lei Costul unui vagon de þiþei extras
13.100
12.300
5.800
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Anul
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
x

Costul unui metru forat
10.400
7.700
7.000
4.900
4.600
3.800
3.100
2.300

Costul unui vagon de þiþei extras
5.850
4.250
2.000
1.320
1.300
1.270
1.060
1.080

Dupã: A. Drãgulãnescu, Industria de petrol sub influenþa crizei, în “Aspectele crizei
româneºti în cadrul crizei mondiale”, Bucureºti, Tipo. I. E. Torouþiu, 1937, p. 260.

În legãturã cu progresele tehnice pe care le-a cunoscut industria
extractivã româneascã de petrol, considerãm demne de semnalat ºi
contribuþiile originale ale tehnicii din þara noastrã, unele dintre ele
constituind – la vremea respectivã – prioritãþi pe plan mondial. Este vorba în
principal de un nou sistem de tubare ºi cimentare a sondelor, sistem ce a
permis realizarea unui “extrem de important progres, ºi anume în aºa
mãsurã încât dacã în 1926 tubãm 380 kg de burlane de oþel/metru, astãzi
(1936 – n.n.) tubãm numai 60-40 ºi chiar 30 kg/metru”.86 Introducerea
respectivului sistem a permis economisirea unor “sume imense”, dacã se
þine cont de faptul cã un kg de burlan costa 18-20 lei ºi se importa contra
devize forte. ªi, un alt aspect de reþinut, sistemul special de tubare ºi
cimentare realizat ºi folosit în România a fost adoptat abia ulterior ºi doar
parþial de cãtre tehnica de foraj nord-americanã.
Noul sistem la care ne-am referit nu a reprezentat o realizare
singularã în domeniu, industria extractivã de þiþei din România utilizând ºi
“alte metode tot atât de folositoare datoritã aceleiaºi tehnice naþionale”.87
Ritmurile spectaculoase de creºtere realizate în anii 1922-1928 ºi,
mai ales, în 1929-1933 s-au datorat, fãrã îndoialã, progreselor incontestabile
în ceea ce priveºte tehnica extragerii þiþeiului, dar ele au fost, concomitent,
ºi rezultatul exploatãrii neeconomice, prãdalnice a zãcãmintelor celor mai
bogate cunoscute în epocã. Dovadã în acest sens – pe lângã faptul, arãtat
deja, cã în momentul în care s-a produs secãtuirea zãcãmintelor petrolifere
ºtiute, ritmurile de creºtere, atât ale producþiei, cât ºi ale productivitãþii, au
devenit negative – stau ºi numeroasele aprecieri fãcute în publicistica
economicã a timpului. Dintre acestea ne limitãm a consemna doar una:
“politica economicã de pânã acum (1935 – n.n.) a petrolului n-a avut în
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vedere decât un spor continuu de producþie, fãrã nicio consideraþiune pentru
nevoile viitoare ale economiei naþionale. Ceea ce este mai trist este faptul
cã sporul de producþie nu s-a fãcut în condiþiuni economice… Rezultatul
acestei politici a fost o epuizare a terenurilor petrolifere cunoscute…”88
În sectorul extracþiei de cãrbuni, minereuri ºi exploatarea carierelor,
progresul tehnic a fost mai puþin pregnant ºi cu destule disparitãþi, atât între
întreprinderile din aceeaºi ramurã, cât ºi între diverse subramuri”…
Modernizarea minelor de cãrbuni din România – se afirma într-o cunoscutã
lucrare, elaboratã în anii de sfârºit ai perioadei interbelice – s-a fãcut în aºa
fel încât astãzi minele româneºti, mai ales cele din Valea Jiului, sunt printre
cele mai frumoase ºi mai bine utilate din Europa”.89 Este adevãrat, în
industria carboniferã au existat realizãri – unele notabile – în ceea ce
priveºte modernizarea utilajelor, echipamentului, a preparãrii cãrbunilor º.a.,
dar principalele beneficiare au fost marile societãþi – SAR “Petroºani” în
primul rând –, exploatãrile mai mici continuînd sã lucreze, în cea mai mare
parte, cu vechile mijloace tehnice.90 Aceastã situaþie este valabilã ºi pentru
extracþia minereurilor ºi exploatarea carierelor91, cu precizarea cã în aceste
sectoare s-a realizat, în general, un progres tehnic mai mic decât în
industria carboniferã. Drept urmare ºi ritmurile de creºtere înregistrate de
productivitatea muncii – în exploatãrile carbonifere, de minereuri ºi cariere –
au fost mult mai mici ºi deosebit de modeste în intervalele 1929-1933 ºi
1934-1939. Le reamintim: 3,25% pentru perioada 1922-1939; 6,5% în 19221929, 0,8% în 1929-1933 ºi 1,7% în 1934-1939.
4.2.2. Productivitatea muncii ºi creºterea producþiei industriei
extractive
Având în vedere evoluþia pe care am trecut-o în revistã, productivitatea muncii s-a dovedit a fi principalul factor de creºtere a producþiei
industriei extractive în anii 1922-1939 (vezi datele din tabelul 16).
În primii ani (1922-1925) – ani de refacere ºi de punere în funcþiune a
potenþialului economic care avusese foarte mult de suferit de pe urma
primului rãzboi mondial, ca ºi de început al introducerii de perfecþionãri
tehnice, raþionalizãri º.a. –, ponderea sporurilor de producþie obþinute pe
seama creºterii producþivitãþii muncii în industria extractivã a oscilat între
33,5% (în 1923) ºi 48% (în 1925). Din 1926, concomitent cu reducerea
numãrului de salariaþi ocupaþi în industria extractivã, aportul productivitãþii
muncii la creºterea producþiei devine din ce în ce mai mare: 59,8% în 1926,
72,7% în 1927, 84,9% în 1928, 85,4% în 1929 ºi 98,8% în 1930. Între 1931
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ºi 1937, producþia din industria extractivã a crescut, faþã de nivelul anului
1921, exclusiv pe seama sporurilor realizate de productivitatea muncii, iar în
anii 1938 ºi 1939, contribuþia productivitãþii la majorarea producþiei a fost de
96,1% ºi, respectiv, 98,6% (vezi datele din tabelul 16).92
În extracþia de þiþei ºi gaze de sondã, pânã în anul 1926, aportul
productivitãþii muncii la creºterea producþiei a fost deosebit de scãzut: egal
cu zero în 1922 ºi 1923, 15% în 1924 ºi 35,2% în 1925. Introducerea noului
sistem de foraj (Rotary), raþionalizarea, reducerea tubajelor º.a. au fãcut ca
sporurile de producþie pe seama creºterii productivitãþii sã fie din ce în ce
mai mari: 61,5% în 1926, 72,2% în 1927, 81,6% în 1928, 81,7% în 1929,
96,9% în 1930 ºi 100% între 1931-1939.
Spre deosebire de þiþei ºi gaze naturale – sector în care sporurile de
producþie realizate pe seama creºterii productivitãþii au fost într-o puternicã
ºi continuã augmentare –, în extracþia de cãrbuni, minereuri ºi exploatarea
carierelor acestea au fost sinuoase: în scãdere între 1922 ºi 1926 (de la
76,8% la 49,4%), în creºtere la 83,1% în 1929 ºi 100% între 1930-1937, din
nou în scãdere în 1938 (80,4%) ºi iarãºi în urcare în 1939 (91,5%).
Sporurile totale de producþie realizate între anii 1922 ºi 1939, faþã de
1921, se datoresc creºterii productivitãþii muncii în proporþie de 92,7% pe
ansamblul industriei extractive, de 93,6% în extracþia de þiþei ºi gaze de
sondã ºi de “numai” 80,6% în exploatãrile carbonifere, de minereuri ºi
cariere93 – unde ºi progresul tehnic a fost mai puþin evident decât în
extracþia de þiþei ºi cu suficiente disparitãþi.
4.3. Capitalul
4.3.1. Capitalul social
Bogãþiile subsolului românesc, de “aur negru” în special, ºi perspectiva
obþinerii de profituri ridicate au atras de la bun început importante capitaluri.
În 1921, volumul capitalului social din industria extractivã se cifra la 9.261
milioane lei (vezi tabelul 17), ceea ce reprezenta 78,4% din capitalul
acþionar plasat în societãþile anonime industriale ºi 57,4% din cel existent la
nivelul societãþilor anonime din întreaga economie.
Avântul însemnat ºi procesul de diversificare a industriei româneºti –
produse în anii interbelici – au fãcut ca – spre sfârºitul perioadei, mai exact
în 1938 – capitalul social din industria extractivã, cu un volum sporit la
18194 milioane lei, sã deþinã ponderi în sensibilã diminuare, anume de
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39,6% în capitalul social al societãþilor anonime industriale ºi de 29,5% în
cel al societãþilor anonime pe ansamblul economiei naþionale.94
În cadrul industriei extractive, cea mai mare parte a capitalului a fost
orientatã spre industria petrolului. Astfel, în 1921, 95% din capitalul social al
acestei grupe de industrii revenea societãþilor petroliere ºi doar 5%
societãþilor care exploatau resursele de cãrbuni, minereuri ºi cariere (vezi
datele din tabelul 17). Deºi greutatea specificã a societãþilor petroliere în
capitalul social din industria extractivã a manifestat o tendinþã de scãdere,
concomitent cu sporirea ponderii capitalului acþionar din celelalte ramuri
extractive, preponderenþa acestora (a societãþilor petroliere) a fost
permanentã de-a lungul întregii perioade, fapt atestat ºi de situaþia existentã
în 1938: 77,1% din capitalul social era deþinut de societãþile anonime
petroliere ºi 22,9% de restul societãþilor cu profil extractiv.95
Intratã în diviziunea internaþionalã a muncii cu un nivel scãzut de
dezvoltare economicã, economia româneascã a constituit un teren fertil de
penetraþie pentru capitalul strãin, industria extractivã – ºi cu deosebire
industria petrolului – bucurându-se de întreaga atenþie din partea acestuia.
În consecinþã, capitalul strãin ºi-a creat poziþii foarte puternice (89,4% din
capitalul social plasat în industria extractivã în 1921 ºi 70,8% în 1938 îi
aparþineau), dominând cu autoritate activitatea economicã din aceastã
grupã de industrii (vezi datele din tabelul 18).
Din calcule a fost eliminatã producþia de sare, întrucât lipsesc
informaþiile referitoare la personalul salinelor.
Tabelul 16
Ponderea sporurilor de producþie obþinute pe seama creºterii
productivitãþii muncii, în industria extractivã,
între anii 1922 ºi 1939 (an de bazã 1921)x
Anul
1922
1923
1924
1925
1926

Total industrie
extractivã
45,4
33,5
42,5
48,0
59,8

Extracþia de þiþei ºi
gaze naturale
0
0
15,0
35,2
61,5

-%Extracþia de cãrbuni,
minereuri ºi cariere
76,8
55,6
56,9
52,6
49,4
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Anul
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Total industrie
extractivã
72,7
84,9
85,4
98,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,1
96,6

Extracþia de þiþei ºi
gaze naturale
72,2
81,6
81,7
96,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Extracþia de cãrbuni,
minereuri ºi cariere
66,2
82,5
83,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,4
91,5

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1937, p. 22-23; Statistica
industriei extractive, 1939, p. 3-12, 6-10, 16-17; 21-22, 47, 54, 74-75; Anuarul statistic
al României, 1939 ºi 1940, p. 456-461, 472-477.

Tabelul 17
Volumul capitalului social plasat în S.A. din industria extractivã,
în anii 1921, 1927, 1934 ºi 1938x
Specificaþie
Total S.A. din economie
Total industrie
Ind. extractivã
Ind. petrolierã
Ind. extractivã (fãrã petrol)
x

1921
16.131
11.812
9.261
8.797
464

1927
42.400
30.740
16.318
12.581
3.737

1934
49.898
35.136
15.259
12.444
2.815

- mil. lei 1938
61.740
45.921
18.194
14.027
4.167

Alcãtuit pe baza datelor din lucrarea: C. Bogdan ºi A. Platon, Capitalul strãin în
societãþile anonime din România, în perioada interbelicã, Bucureºti, Editura Academiei
R.S.R., 1981, anexele 1 ºi 4.

Este de subliniat cã tendinþa manifestatã, de diminuare a ponderii
capitalului strãin în industria extractivã – de la 89,4% în 1921 la 70,8% în

367
1938 – ºi de sporire proporþionalã a greutãþii specifice a capitalului autohton
– de la 10,6% în 1921 la 29,2% în 1938 – nu a fost însoþitã de modificãri corespunzãtoare în privinþa rolului jucat ºi a însemnãtãþii avute de respectivele
investiþii strãine, poziþiile ºi interesele acestora nefiind cu nimic ºtirbite. 96
Tabelul 18
Ponderea capitalului strãin plasat în acþiuni ale S.A.
din industria extractivã în anii 1921, 1927, 1934 ºi 1938x
- în procente Specificaþie
1921
1927
1934
1938
român strãin român strãin român strãin român strãin
Ind. extractivã
10,6 89,4 22,3 77,7 26,5 73,5 29,2 70,8
Ind. petrolierã
8,8 91,2 23,0 77,0 24,7 75,3 26,2 73,8
Ind. extractivã
(fãrã petrol)
45,0 55,0 20,0 80,0 34,7 65,3 39,6 60,4
x

Alcãtuit pe baza datelor din lucrarea citatã la tabelul 17, anexele 4 ºi 5.

4.3.2. Activele societãþilor anonime din industria extractivã
În bilanþurile contabile ale întreprinderilor private, fondurilor fixe le
corespund conturile de imobilizãri ºi concesiuni (maºini ºi instalaþii tehnice,
clãdiri ºi edificii industriale, terenuri, drepturi regaliene º.a.), fondurilor
circulante activul realizabil (conturile de valori realizabile, în speþã materii
prime, materiale, fabricate, semifabricate, debitori), fondurilor de circulaþie
activul disponibil (conturile de disponibilitãþi, anume efecte ºi participaþii,
respectiv numerar ºi creanþe), iar mijloacelor circulante activul realizabil plus
disponibilitãþile.
Potrivit datelor prezentate în tabelul 19 – care oferã evaluãri orientative, þinând cont cã în calcule au fost incluse doar întreprinderile care ºi-au
dat publicitãþii bilanþurile contabile –, activele brute ale societãþilor anonime
din industria extractivã au sporit de la 7.290 milioane lei valuta anului 1938
(în 1922) la 55.438 milioane lei valuta anului 1938 (în 1939), respectiv de
6,6 ori.97 Unei atare creºteri îi corespunde un ritm mediu anual de 12,7%,
ritm care, pe subperioade, a înregistrat însã inegalitãþi pregnante. Astfel,
între 1923 ºi 1928 el a fost cu totul remarcabil (32,5%), urmare îndeosebi a
investiþiilor realizate în extracþia de þiþei, a devenit negativ (-1,75%) în anii
crizei economice mondiale, pentru a înregistra apoi un spor mediu anual de
7,4% în intervalul 1934-1938.98 Valoric, activele brute din sectorul extractiv
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au crescut de 4,7 ori în 1929 faþã de 1922, s-au redus cu 13,4% în 1933
(1929=100) ºi s-au majorat cu 53% în 1939 comparativ cu 1933.
Între 1922 ºi 1939, în cadrul activelor brute ale societãþilor anonime
din industria extractivã, sporurile cele mai importante le-au marcat fondurile
fixe care în 1939 erau de 14,5 ori mai mari decât în 1922. Dar, aºa cum
rezultã ºi din datele cuprinse în tabelul 19, menþionata creºtere a avut un
caracter sinuos, astfel: pânã în 1931, imobilizãrile au crescut constant ºi
foarte puternic, anume de peste 10 ori în raport cu 1922, dupã care a urmat
un trend de diminuare pânã în 1935, nivelul atins în acest din urmã an fiind
cu aproape 18% mai mic decât în 1931, pentru ca în anii 1936-1939 sã
înregistrãm din nou creºteri, materializate printr-o augmentare a fondurilor
fixe cu 71% în 1939 comparativ cu 1935.
Fireºte, mijloacele circulante au crescut mult mai puþin, ele fiind doar
de 2,2 ori mai mari în 1939 faþã de 1922.
La fel ca ºi în cazul fondurilor fixe, dinamica mijloacelor circulante s-a
înscris pe o linie ºerpuitoare, pusã în evidenþã atât de datele din tabelul 19,
cât ºi de ritmurile medii anuale de creºtere realizate: 22,25% în intervalul
1923-1928, -5% în timpul crizei economice mondiale din 1929-1933 ºi 3,6%
între 1934 ºi 1939.
Având evoluþia schiþatã, societãþile din grupa industriei extractive au
deþinut, în totalul societãþilor anonime industriale, ponderi cuprinse între
27,2% (în 1935) ºi 44,4% (în 1926) în cazul activelor brute, între 29,3% (în
1935) ºi 51,5% (în 1928 ºi 1929) în cel al fondurilor fixe ºi între 20% (în
1938) ºi 39,9% (în 1926) în cel al mijloacelor circulante.99
Tabelul 19
Active brute ale societãþilor anonime din industria extractivã,
între anii 1922 ºi 1939
- mil. lei, 1938 Imobilizãri

Categoria de active
Realizabil
Disponibil

Anul

1922
1923
1924
1925
1926

VaIndici
VaIndici
VaIndici
loare de bazã loare de bazã loare de bazã
2.607
100 4.039
100
644
100
3.904 149,7 7.479 185,2
556
86,3
6.924 265,6 8.274 204,8
663 102,9
12.136 465,5 11.243 278,4 1.283 199,2
16.905 648,4 14.396 356,4 1.281 198,9

Mijloace
circulante
VaIndici
loare de bazã
4.683
100
8.035 171,6
8.937 190,8
12.526 267,5
15.677 334,8

Total active
brute
VaIndici
loare de bazã
7.290
100
11.939 163,8
15.861 217,6
24.662 338,3
32.582 446,2
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Imobilizãri

Categoria de active
Realizabil
Disponibil

Anul

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Valoare
20.926
23.821
27.282
28.516
28.748
23.939
23.984
24.413
23.632
33.118
38.300
39.533
40.416

Indici
de bazã
802,9
913,7
1.046,5
1.093,8
1.102,7
918,2
920,0
936,4
906,5
1.270,3
1.469,1
1.516,4
1.550,3

VaIndici
loare de bazã
14.850 367,7
14.550 360,2
13.640 337,7
11.502 284,8
10.272 254,3
11.352 281,0
10.878 269,3
11.984 296,7
13.563 335,8
10.300 255,0
12.751 315,7
12.312 304,8
13.918 344,6

VaIndici
loare de bazã
975 151,4
1.103 171,3
780 121,1
1.385 215,1
1.192 185,1
1.576 244,7
1.264 196,3
1.808 280,7
1.076 167,1
995 154,5
1.330 206,5
952 147,8
1.104 171,4

Mijloace
circulante
VaIndici
loare de bazã
15.825 337,9
15.653 334,2
14.420 307,9
12.887 275,2
11.464 244,8
12.928 276,0
12.142 259,3
13.792 294,5
14.639 312,6
11.255 240,3
14.081 300,7
13.264 283,2
15.022 320,8

Total active
brute
VaIndici
loare de bazã
36.751 504,1
39.474 541,5
41.702 572,0
41.403 367,9
40.212 551,6
36.867 505,7
36.126 495,5
38.205 524,1
38.271 525,0
44.373 608,7
52.381 718,5
52.797 724,2
55.438 760,5

Tabelul 20
Structura activelor brute ale S.A. din industria extractivã,
între anii 1922 ºi 1939x
-%Categoria de active
Total active
Imobilizãri Realizabil Disponibil Mijloace circulante
brute
1922
35,8
55,4
8,8
64,2
100
1923
33,0
61,9
5,1
67,0
100
1924
43,1
52,4
4,5
56,9
100
1925
48,2
46,5
5,3
51,8
100
1926
51,1
44,9
4,0
48,9
100
1927
56,9
40,5
2,6
43,1
100
1928
60,7
36,6
2,7
39,3
100
1929
64,8
33,2
2,0
35,2
100
1930
67,7
29,1
3,2
32,3
100
1931
69,8
27,3
2,9
30,2
100
1932
64,4
31,7
3,9
35,6
100
1933
65,6
31,1
3,3
34,4
100
Anul
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Anul
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Categoria de active
Total active
Imobilizãri Realizabil Disponibil Mijloace circulante
brute
63,7
32,0
4,3
36,3
100
61,9
35,4
2,7
38,6
100
73,4
24,5
2,1
26,6
100
72,1
25,4
2,5
27,9
100
74,0
24,3
1,7
26,0
100
71,8
26,3
1,9
28,2
100

Calculat pe baza datelor din anexa 5.

Datele referitoare la activele societãþilor anonime din industria
extractivã pun în evidenþã modificãrile produse nu numai în ceea ce priveºte
nivelul acestora, ci ºi schimbãrile care au avut loc în structura lor (vezi
tabelul 20).
Se poate lesne observa creºterea – în 1939 faþã de 1922 – a ponderii
fondurilor fixe cu 36,1 puncte procentuale, concomitent cu diminuarea
ponderii fondurilor circulante cu 29,1 puncte procentuale, a fondurilor de
circulaþie cu 6,9 puncte procentuale ºi a ponderii mijloacelor circulante cu
36,0 puncte procentuale.
4.4. Forþa motrice în industria extractivã
Sursele documentare din epocã oferã date privitoare la forþa motrice
din industria extractivã doar pentru anii de sfârºit ai perioadei interbelice,
mai precis pentru intervalul cuprins între 1936 ºi 1939. Deºi nu permit
urmãrirea dinamicii pe o perioadã mai îndelungatã de timp, datele de care
dispunem permit unele aprecieri referitoare la înzestrarea tehnicã a
industriei extractive în anii respectivi.
Astfel, în 1939, industria extractivã dispunea de un total de 358.209
H.P. (vezi tabelul 21), ceea ce reprezenta, faþã de 1936, o majorare de
12,8%. Între anii menþionaþi, creºterea a fost de 18,3% în industria
petrolului, de 46,8% în industria gazului natural, de 4,8% în industria
cãrbunelui ºi de 9,5% în industria minereurilor.100
În totalul forþei motrice din industria extractivã, între anii 1936 ºi 1939,
industriei petrolului i-au revenit ponderi cuprinse între 54,9% ºi 57,9%,
industriei cãrbunelui între 33,3% ºi 37,3%, industriei minereurilor între 7,1%
ºi 8,3%, iar industriei gazului natural între 0,5% ºi 0,7%.101
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Tabelul 21
Forþa motrice în industria extractivã, între anii 1936 ºi 1939x
- H.P. Specificaþie
1936
1937
1938
1939
Industria petrolului
174.283
198.782
196.806
206.182
Industria gazelor naturale
1.703
1.981
2.423
2.530
Industria cãrbunelui
118.345
116.509
113.683
124.067
Industria minereurilor
23.233
26.071
28.133
25.430
Total
317.564
343.343
341.045
358.209
x

Sursa: Anuarul statistic al României, 1939 ºi 1940, p. 468 ºi 469; Statistica industriei
extractive, 1939, p. 42, 50, 58, 67.

Mult mai semnificative sunt însã datele referitoare la forþa motrice pe
un muncitor. Aºa cum se vede ºi din tabelul 22, între anii 1936 ºi 1939,
industria extractivã era net superior dotatã, din acest punct de vedere, faþã
de industria prelucrãtoare. Dacã în industria prelucrãtoare forþa motrice pe
un muncitor era de 2,5 H.P. în 1936 ºi de 2,9 H.P. în 1937-1939, în industria
extractivã aceasta a fost de 6,4 H.P. în 1936, de 6,5 H.P. în 1937 ºi 1939 ºi
de 5,7 H.P. în 1938, adicã mai mare cu 156% în 1936, cu 124% în 1937 ºi
1939 ºi cu 96% în 1937.
În legãturã cu nivelul forþei motrice pe un muncitor, între ramurile care
formeazã grupa industriei extractive, constatãm discrepanþe deosebit de
mari (vezi datele din tabelul 23). De departe, cea mai dotatã din punct de
vedere tehnic s-a dovedit a fi industria petrolului, cu o forþã motrice pe un
muncitor în creºtere de la 13,5 H.P. în 1936 la 16,4 H.P. în 1939.
Tabelul 22
Forþa motrice pe un muncitor, în industrie între anii 1936 ºi 1939x
Grupa de industrie
Extractivã
Prelucrãtoare
x

1936
6,4
2,5

1937
6,5
2,9

1938
5,7
2,9

- H.P. 1939
6,5
2,9

Sursa: Anuarul statistic al României, 1939 ºi 1940, p. 468-469, 478-479; Statistica
industriei extractive, 1939, p. 16-17, 42, 50, 58, 67; Constantinescu, Mitiþã,
Politica economicã aplicatã, vol. 3, Bucureºti, 1943, p. 361.
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Tabelul 23
Forþa motrice pe un muncitor în industria extractivã,
între anii 1936 ºi 1939
Specificaþie
Industria extractivã:
- industria petrolului
- industria gazelor naturale
- industria cãrbunelui
- industria minereurilor

1936
6,4
13,5
12,8
7,7
1,1

1937
6,5
14,7
9,7
7,4
1,1

1938
5,7
15,9
5,2
6,3
1,0

- H.P.1939
6,5
16,4
5,9
6,8
1,0

Sursa: Tabelul 21 ºi Statistica industriei extractive, 1937, p. 22-23, Statistica industriei
extractive, 1939, p. 16-17.

În acest din urmã an, forþa motrice pe un muncitor, în industria
petrolului, era de peste 1,5 ori mai mare decât cea existentã la nivelul
industriei extractive ºi de peste 4,8 ori în raport cu industria prelucrãtoare.102
La rândul ei, industria cãrbunelui dispunea de o forþã motrice pe un
muncitor superioarã celei din industria prelucrãtoare cu 208% în 1936, cu
155% în 1937, cu 117% în 1938 ºi cu 134% în 1939.103
În schimb, în industria minereurilor, gradul de mecanizare era mult mai
mic, unui muncitor revenindu-i 1,1 H.P. în 1936 ºi 1937 ºi 1 H.P. în 19381939. Cu alte cuvinte, în intervalul 1936-1939, forþa motrice pe un muncitor
care lucra în extracþia minereurilor s-a situat la o cotã care a oscilat între
15,4% ºi 17,5% în raport cu dotarea la nivelul întregii industrii extractive ºi
între 34,5% ºi 44% faþã de cea existentã în industria prelucrãtoare.104
4.5. Preþul implicit al producþiei industriei extractive
În industria extrctivã romîneascã din perioada interbelicã, potrivit
datelor din tabelul 24, preþul implicit a crescut an de an pânã în 1928, când
el avea o valoare de peste 1,2 ori mai mare decât în 1921.
În perioada crizei economice mondiale, asistãm la o prãbuºire a
preþurilor, indicele situându-se – în 1934, anul cu cel mai coborât nivel – la o
cotã de 33,3 (în raport cu 1928) ºi de 73,4 (faþã de 1921). Creºterile care au
urmat anului 1934 au fost însã mai lente decât cele din perioada 1922-1928,
precum ºi cu unele oscilaþii, astfel cã în 1939 preþul implicit realiza un indice
de numai 85,5 în raport cu cota atinsã în anul de vârf (1928), fiind însã cu
88,6% mai mare decât nivelul anului de bazã (1921).
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Tabelul 24
Dinamica preþului implicit, în industria extractivã, între anii 1921-1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Valoarea producþiei
mii lei 1938 Indici de bazã
2.784.824
100
3.225.210
119,5
3.794.945
136,4
4.273.589
153,6
4.845.144
174,1
5.763.827
207,1
6.264.201
225,1
6.802.333
244,4
7.358.835
264,4
7.974.421
286,6
8.512.638
305,9
8.938.077
321,2
8.886.082
319,3
10.314.801
370,7
10.413.908
374,2
10.935.657
393,0
9.799.071
352,1
9.598.703
344,9
9.256.163
332,6

Valoarea producþiei
mii lei curenþi Indici de bazã
2.176.025
100
3.332.884
153,1
6.118.620
281,2
7.635.437
350,9
8.875.918
407,9
11.797.516
542,1
10.238.173
470,5
11.739.270
539,4
11.725.605
538,8
10.148.265
466,3
5.513.565
253,4
5.521.580
253,7
5.507.274
253,0
5.918.949
272,0
7.799.340
358,4
8.171.393
375,5
12.267.749
563,7
9.598.703
441,0
13.653.287
627,4

Preþ implicit
lei
Indici de bazã
782
100
1.002
128,2
1.612
206,2
1.787
228,5
1.832
234,3
2.047
261,7
1.634
209,0
1.726
220,7
1.593
203,8
1.273
162,7
648
82,8
618
79,0
620
79,3
574
78,4
749
95,8
747
95,6
1.252
160,1
1.000
127,9
1.475
188,6

Alcãtuit pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 3-12, 21, 47, 54, 7475; Anuarul statistic al României, 1939 ºi 1940, p. 456-461, 472-475.

În condiþiile în care producþia industriei extractive ºi preþul implicit au
avut evoluþia prezentatã în tabelul 24, ritmul mediu anual de creºtere al
valorii producþiei (în preþuri curente)x s-a datorat augmentãrii preþurilor în
proporþie de 35% pe ansamblul perioadei 1922-1939, de 47% în intervalul
1922-1928 ºi de 95,7% între anii 1934 ºi 1939. ªi invers: ponderile deþinute
de sporirea cantitãþilor de produse în ritmul de creºtere au fost de 65% între
anii 1922 ºi 1939, de 53% în 1922-1928 ºi de numai 4,3% în ultimii ºase ani
ai perioadei (1934-1939). În rãstimpul crizei economice mondiale, se vede
clar cã prãbuºirea preþurilor a fost compensatã prin creºterea producþiei,
mai precis a extracþiei de þiþei ºi gaze de sondã, a minereurilor de aur, întrucât în alte sectoare ale extracþiei (cãrbuni, minereuri, cu excepþia aurului) se
constatã ºi o reducere drasticã a producþiei, concomitent cu cea a preþurilor.
x

Ritmul mediu anual de creºtere a producþiei industriei extractive – în preþuri curente – a
fost de 10,7% în anii 1922-1939, de 27,1% în 1922-1928 ºi de 16,3% în 1934-1939.
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Anexa 1
Dinamica salariaþilor din extracþia de þiþei ºi gaze de sondã,
între anii 1921 ºi 1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Total
18.889
23.510
26.350
29.564
31.574
32.323
30.375
28.208
30.017
21.399
14.466
14.537
15.777
15.856
16.655
17.443
18.430
17.206
17.107

Indici
De bazã
100
124,5
139,5
146,5
167,2
171,1
160,8
149,3
158,9
113,3
76,6
77,0
83,5
83,9
88,2
92,3
97,6
91,1
90,6

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 16.

În lanþ
124,5
112,1
112,2
106,8
102,4
94,0
92,9
106,4
71,3
67,7
100,5
108,5
100,5
105,0
104,7
105,7
93,4
99,4
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Anexa 2
Dinamica salariaþilor din extracþia de cãrbuni, minereuri ºi cariere,
între anii 1921 ºi 1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Total
44.100
46.019
52.131
54.120
57.329
60.175
56.385
49.945
49.898
43.228
35.729
32.623
30.476
37.325
40.625
41.565
43.767
51.946
47.539

Indici
De bazã
100
104,3
118,2
122,7
130,0
136,4
127,8
113,2
113,1
98,0
80,8
74,0
69,1
84,6
92,1
94,0
99,2
117,8
107,8

În lanþ
104,3
113,3
103,8
105,9
105,0
93,7
88,6
99,1
86,6
83,4
91,6
93,4
122,5
104,4
102,1
105,5
118,7
91,5

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1937, p. 22-23; Statistica
industriei extractive, 1939, p. 16-17.
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Anexa 3
Productivitatea medie anualã în extracþia de þiþei ºi gaze de sondã,
între anii 1921 ºi 1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Lei 1938/salariat
54.229
50.958
50.013
57.686
66.078
90.230
107.379
133.618
144.159
250.144
433.632
468.762
434.354
499.242
470.282
473.335
372.853
366.404
344.537

Indici
De bazã
100
94,0
92,2
106,4
121,8
166,4
198,0
246,4
265,8
461,3
799,6
864,4
801,0
920,6
867,2
872,8
687,5
675,6
635,3

În lanþ
94,0
98,1
115,3
114,5
136,5
119,0
124,4
107,9
173,5
173,3
108,1
92,6
114,9
94,2
100,6
78,8
98,3
94,0

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 3-4, 16, 22.
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Anexa 4
Productivitatea medie anualã în extracþia de cãrbuni,
minereuri ºi cariere, între anii 1921 ºi 1939x
Anul
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Lei 1938/salariat
30.250
34.432
36.088
37.629
37.997
38.135
43.155
46.953
47.549
46.439
48.623
48.136
48.845
48.070
48.420
50.478
52.086
49.006
53.929

Indici
De bazã
100,0
113,8
119,3
124,4
125,6
126,1
142,7
155,2
157,2
153,5
160,7
159,1
161,5
158,9
160,1
166,9
172,2
162,0
178,3

În lanþ
113,8
104,8
104,3
101,0
100,4
113,2
108,8
101,3
97,7
104,7
99,0
101,5
98,4
100,7
104,2
103,2
95,1
110,0

Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 4, 6-8, 9, 10, 16-17.
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Anexa 5
Activele brute ale societãþilor anonime din industria extractivã,
între anii 1922 ºi 1939x
- milioane lei Anul

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
x

Imobilizãri
Total
SA industrie
6.652
10.768
15.902
23.149
31.169
38.578
44.550
49.775
53.085
55.195
51.283
52.868
53.363
77.766
91.640
107.952
113.368
115.710

SA ind.
extractivã
2.831
4.027
6.811
11.127
15.523
19.827
22.926
25.630
26.594
26.775
23.018
23.053
23.371
22.751
30.790
35.588
36.821
37.781

Categoria de active
Realizabil
Disponibil
Total
SA industrie
12.929
20.644
24.859
30.712
35.339
40.279
43.466
45.352
42.158
38.011
35.882
33.804
36.268
52.530
44.405
56.196
59.389
66.341

SA ind. Total SA ind.
extrac- SA in- extractivã dustrie tivã
4.386
955
699
7.557
815
618
8.290 1.008
717
10.749 1.625 1.230
13.656 1.930 1.228
14.142 1.600
900
13.821 1.809 1.037
13.110 1.602
785
11.439 2.185 1.258
10.478 2.026 1.107
11.322 2.649 1.407
10.952 2.393 1.163
11.771 3.306 1.566
13.024 3.977
985
10.259 3.977
882
12.529 5.211 1.299
12.090 5.425
851
13.836 6.276 1.016

Mijloace
circulante
Total SA ind.
SA in- extracdustrie tivã
13.884 5.085
21.459 8.175
25.867 9.007
32.337 11.779
37.269 14.884
41.879 15.042
45.275 14.858
46.954 13.895
44.343 12.697
40.037 11.585
38.531 12.729
36.197 12.115
39.574 13.337
56.607 14.009
48.382 11.141
61.407 13.758
64.814 12.941
72.617 14.852

Total active
brute
Total
SA industrie
20.536
32.227
41.769
55.486
68.338
80.457
89.826
96.729
97.729
95.232
89.814
89.065
92.937
134.273
140.022
169.359
178.182
188.328

SA ind.
extractivã
7.916
12.202
15.818
23.106
30.407
34.869
37.784
39.525
39.525
38.360
35.747
35.168
36.708
36.760
41.931
49.346
49.762
52.633

Calculat pe baza datelor ºi numai pentru societãþile cuprinse în sursele documentare
menþionate la nota bibliograficã 97.

PARTEA A II-A
INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE
ÎN ROMÂNIA INTERBELICÃ
dr. Gheorghe DOBRE

CAPITOLUL I. PRODUCÞIA INDUSTRIALÃ
1. Dinamici
Deºi nu dispunem de cele necesare pentru investigarea exhaustivã a
temei, datele disponibile ne oferã o imagine elocventã cel puþin pentru o
primã orientare asupra evoluþiei parcurse, a nivelului atins ºi a structurii
producþiei industriei prelucrãtoare în perioada interbelicã.1 ªi aceasta atât în
privinþa unei cunoaºteri mai adecvate a realitãþilor istorice, cât mai ales
desprinderii unor tendinþe de duratã în care s-au înscris eforturile poporului
nostru pe tãrâm industrial în perioada premergãtoare ultimului rãzboi mondial.
Sã privim mai întâi datele de care dispunem, în legãturã cu evoluþia
producþiei industriei care formeazã obiectul cercetãrii de faþã.
Datele din tabelul 1 ne oferã o imagine introductivã concludentã în
aceastã privinþã.2
Tabelul 1
Dinamica producþiei industriei prelucrãtoare în România interbelicã
(1921 = 100)
- calculat în preþuri curente Anii Indice, 1921 = 100 Indice în lanþ
1922
191,1
191,1
1923
293,6
153,6
1924
382,0
130,1
1925
366,0
95,8
1926
446,1
121,9
1927
504,1
113,0
1928
520,5
103,2
1929
479,3
92,1
1930
312,9
86,1

Anii Indice, 1921 = 100 Indice în lanþ
1931
283,1
68,5
1932
277,3
97,9
1933
298,3
107,6
1934
357,2
119,7
1935
403,8
113,0
1936
438,3
108,5
1937
551,3
125,8
1938
590,9
107,2
1939
653,0
110,5
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Reiese, înainte de toate, cã producþia industriei analizate a crescut, în
aproape douã decenii, de 6,5 ori, într-un ritm mediu anual de 10,9%. O
atare creºtere însã a avut loc extrem de inegal. Sã observãm, bunãoarã, cã
în 1922-1928 producþia respectivã se mãrise de 5,2 ori într-un ritm mediu
anual de 26,6%, în timp ce în 1929-1939 ea se amplificase doar de 1,2 ori,
într-un ritm mediu anual de numai 2,1%. Apoi de reþinut faptul cã pânã în
1928, cu o singurã excepþie (anul 1925), creºterea a fost, an de an,
continuu ascendentã ºi relativ acceleratã, pe când în anii urmãtori ea a fost
sinuoasã, cu reculuri spectaculoase ºi cu reveniri extrem de lente. Spre
pildã, în 1929-1932, producþia de care ne ocupãm scade la 53,3%, într-un
ritm mediu anual de -14,6%, iar în 1933-1939 ea saltã la 235,5%, într-un
ritm mediu anual de 13%. Dar de semnalat cã nivelul anului 1928 este
depãºit abia în 1937. ªi sã mai reþinem faptul cã pânã în 1928 variaþia
anualã cea mai scãzutã se înscrie într-o valoare de numai 4,2%, iar cea mai
ridicatã de o mãrime extrem de mare, adicã de 91,1%, în timp ce între
1929-1939 variaþia anualã cea mai scãzutã era de 31,5% (anul 1931), iar
cea mai ridicatã de 25,8% (anul 1937). Este ºi explicaþia faptului cã
valoarea coeficientului de variaþie anualã a producþiei industriale analizate în
1921-1939 se ridica la 22,88%, cu precizarea cã în 1921-1929 mãrimea coeficientului respectiv era de 23,53%, iar în 1929-1939 de cca 15% (14,99%), dar
în 1929-1933 ajungea la 14,44% ºi în 1934-1935 cobora la 5,78%.
De relevat, totodatã, cã în aceastã evoluþie elementele constitutive ale
producþiei (globale) menþionate s-au înscris pe curbe diferite.3
Tabelul 2
Dinamica cheltuielilor materiale ºi a valorii adãugate brute în industria
“mare” producãtoare din România, în 1921-1939 (1921 = 100)
- calculat în preþuri curente Anii
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Cheltuieli
materiale
221,2
290,0
395,7
430,1
490,0
544,9
531,4
480,1
402,1

Valoarea
adãugatã brutã
150,4
298,3
363,4
279,5
383,4
449,0
505,8
478,1
427,4

Anii
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Cheltuieli
materiale
263,4
269,7
290,2
337,7
367,1
433,3
564,9
592,9
554,5

Valoarea
adãugatã brutã
309,6
287,5
309,3
383,5
453,2
445,1
532,9
588,1
786,0
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Observãm, astfel, cã cheltuielile materiale în 1922-1939 au crescut de
5,5 ori, ceea ce înseamnã un ritm mediu anual de 9,98%.
Creºterea este însã extrem de inegalã. Pânã în 1927, ea ajunge, faþã
de 1921, la aproape 545%, într-un ritm mediu anual de 32,65%. În 19281931, valoarea lor scade la 48,3%, într-un ritm mediu de -16,6%, pentru ca
în 1932-1939 sã urce la 210,5%, cu un ritm mediu de 9,75%. Atare fluctuaþii
au dus la aceea cã în 1928-1939 creºterea lor sã fie de numai 1,7%, într-un
ritm mediu anual de 1,4%.
În schimb, valoarea adãugatã brutã, pe întreaga perioadã analizatã,
s-a mãrit de 7,9 ori, într-un ritm mediu anual de 12,1%. ªi în acest caz
creºterea este inegalã, însã disparitãþile se înscriu în valori diferite. În 19221928, ea s-a amplificat doar de 5 ori, într-un ritm mediu de 26,05%. În 19291932 coboarã la 56,7%, într-un ritm mediu anual de -13,2%, iar în 19331939 urcã la 273,3%, cu un ritm mediu de 15,4%. În 1929-1939, valoarea
adãugatã brutã creºte cu 55,4%, într-un ritm mediu de 4,09%.
Din cele relatate reiese cã, în primii ani postbelici, când asupra
evoluþiei producþiei globale industriale îºi punea puternic amprenta procesul
de refacere, creºterea cea mai mare ºi cea mai acceleratã au înregistrat-o
cheltuielile materiale, în timp ce în anii urmãtori, când asupra evoluþiei
producþiei respective s-au exercitat influenþa crizei economice mondiale ºi
creºterea instabilã postcrizã, creºteri mai mici ºi ritmuri mai lente, au fost
înregistrate de valoarea adãugatã, de unde diferitã avea sã fie ºi traiectoria
evoluþiei cheltuielilor materiale ºi a valorii adãugate brute, în cadrul evoluþiei
producþiei (globale) industriei aici analizate.
Tabelul 3
Coeficientul de devansare a creºterii producþiei industriei “mari”
prelucrãtoare de cãtre creºterea cheltuielilor materiale (C.M.) ºi a
valorii adãugate brute (V.a.br.)4
Anii
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

C.M.
1,00
1,157
0,987
1,035
1,175
1,098
1,060

V.a.br.
1,00
0,787
1,016
0,951
0,763
0,859
0,890

Anii
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

C.M.
1,021
1,001
0,973
0,930
0,972
0,972
0,945

V.a.br.
0,971
0,997
1,035
1,093
1,036
1,036
1,073

Anii
1935
1936
1937
1938
1939

C.M.
0,909
0,988
1,024
1,003
0,849

V.a.br.
1,122
1,015
0,966
0,995
1,203
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Datele evidenþiazã astfel cã, în 1922-1929, cu excepþia anului 1923,
creºterea cheltuielilor materiale a devansat-o pe cea a producþiei (globale)
potrivit unui coeficient supraunitar, care a oscilat între 1,175 (anul 1925) ºi
1,001 (anul 1929): în perioada 1930-1936 valoarea respectivului coeficient
este subunitarã, oscilând între 0,988 (în anul 1936) ºi 0,930 (anul 1931); în
ultimii trei ani ai perioadei cercetate coeficientul de devansare considerat se
înscrie pe o curbã descrescândã, de la 1,024 în 1937 la 0,849 în 1939.
Cât priveºte valoarea adãugatã brutã, creºterea ei se înscrie într-un
coeficient a cãrui valoare în 1922-1929 este, cu excepþia anului 1923,
subunitarã ºi care a variat între 0,787 (anul 1922) ºi 0,997 (anul 1929); în
1930-1936 ea ajunge la o mãrime supraunitarã, cu oscilaþii între 1,015 (anul
1936) ºi 1,122 (anul 1936), pentru ca, în ultimii trei ani menþionaþi, mai întâi
sã scadã la 0,966 (anul 1937) apoi sã creascã la 1,203 (anul 1939).
În asemenea condiþii, evoluþia producþiei cercetate va avea loc în
cadrul unei structuri care la sfârºitul perioadei va fi sensibil schimbatã
comparativ cu cea de la începutul perioadei.5
Tabelul 4
Structura valorii producþiei globale a industriei “mari”
prelucrãtoare din România, în 1921-1939

Anii
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

C.M.
57,5
66,5
56,8
59,5
67,5
63,3
62,1
58,6
57,6
56,0

V.a.br.
42,5
33,5
43,2
40,5
32,5
36,7
37,9
41,4
42,4
44,0

± (2-3)
15,0
33,0
13,6
19,0
35,0
26,6
24,2
17,2
15,2
12,0

Anii
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

- în % calculat în preþuri curente
C.M.
V. a. br. ± (2-3)
53,5
46,5
7,0
55,9
44,1
11,8
55,9
44,1
11,8
54,3
45,7
8,6
52,3
47,7
4,6
56,8
43,2
13,6
58,9
41,1
17,8
57,6
42,4
15,2
48,8
51,2
-2,4

Datele învedereazã fãrã dubii cã în anii interbelici producþia globalã a
industriei investigate a evoluat într-o structurã în care cheltuielile materiale
deþineau de regulã ponderea majoritarã, iar valoarea adãugatã brutã, o
pondere minoritarã. În intervalul 1921-1939, ponderea medie anualã era de
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57,9% ºi, respectiv, de 42,1%, în primul caz fiind vorba de ponderea
cheltuielilor materiale, în cel de-al doilea de valoarea adãugatã brutã în
producþia globalã. O atare pondere majoritarã se înregistreazã ºi pe
fragmente de timp intermediare, însã tendinþa generalã constã în scãderea
ponderii cheltuielilor materiale ºi în creºterea ponderii valorii adãugate
brute. În 1921-1928, ponderea medie anualã a cheltuielilor materiale era de
61,5%, iar a valorii adãugate brute de 38,5%; în 1929-1933 aceleaºi ponderi
se înscriu, una într-o valoare coborâtã de 55,8% ºi alta ridicatã la 44,2%,
pentru ca în 1934-1939 mãrimile lor sã ajungã la 54,8% ºi respectiv 45,2%.
Mai atrage atenþia, de asemenea, faptul cã disparitatea cea mai mare dintre
cele douã ponderi, adicã 35 puncte, se constatã în 1925, cu alte cuvinte, la
sfârºitul procesului de refacere, iar cea mai micã, de –2,4 puncte în 1939, la
sfârºitul anilor de avânt industrial ºi când ponderea valorii adãugate brute
chiar depãºeºte ponderea cheltuielilor materiale.
Dacã vom urmãri evoluþia producþiei industriale exprimatã nu în valori
curente, ci în valori constante6, aceasta am putea-o aproxima astfel:
Tabelul 5
Dinamica producþiei fizice a industriei “mari” prelucrãtoare, 1921-1939
Anii Indice, 1921 = 100 Indice în lanþ
1921
100,0
1922
155,1
155,1
1923
155,1
100,0
1924
188,5
121,5
1925
195,3
103,6
1926
219,7
112,5
1927
251,7
114,5
1928
279,2
110,9
1929
290,0
103,9
1930
280,7
96,8

Anii Indice, 1921 = 100 Indice în lanþ
1931
297,9
106,1
1932
237,1
79,6
1933
288,5
121,6
1934
355,5
123,2
1935
350,0
98,4
1936
370,7
105,9
1937
387,5
104,5
1938
376,9
97,3
1939
383,7
101,8

Din capul locului se impune atenþiei faptul cã, potrivit acestor date, în
1922-1939, producþia fizicã a industriei “mari” prelucrãtoare din România a
crescut de 3,8 ori, într-un ritm mediu anual de 7,75%. Sporul este însã ºi
sub acest raport cu totul inegal. Pânã în 1929, producþia consideratã s-a
mãrit de 2,9 ori, într-un ritm mediu anual de 14,2%. În anii urmãtori, 19301939, ea a crescut numai cu 32,3%, într-un ritm mediu anual de 2,83%. În
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prima etapã procesul este continuu ascendent ºi relativ accelerat,
corespunzând ºi anilor de refacere postbelicã. În etapa ulterioarã, creºterea
este instabilã, însoþitã de reculuri ºi are loc cu o intensitate de aproape 5 ori
mai scãzutã decât în anii anteriori, ea corespunzând anilor de influenþã a
crizei economice mondiale ºi de oscilaþii ale procesului de depresiune ºi
avânt. Sã menþionãm, spre pildã, cã în 1930-1932 producþia scade cu
18,25%, într-un ritm mediu anual de -6,5%, iar în 1933-1939 se mãreºte cu
61,8%, într-un ritm mediu de 7,12%. Dupã cum reiese ºi din datele din
tabel, nici scãderea ºi nici creºterea din cele douã segmente de timp
menþionate nu sunt însã liniare. Variaþiile anuale sunt totuºi simþitoare. În
1930-1933, coeficientul de variaþie se înscrie într-o mãrime de 15,06%, dar
în 1934-1939 într-una de numai 8,18%, adicã într-o valoare mai micã cu
45,7%. O astfel de disparitate explicã de altfel ºi valoarea relativ ridicatã, de
14%, a coeficientului citat ºi calculat pe întreaga perioadã analizatã.
Dar producþia globalã industrialã la care ne referim a oscilat totodatã
într-un regim de preþuri ºi el în continuã schimbare.
Sã urmãrim deci, atât cât ne permit calculele7, ºi evoluþia preþurilor
producþiei acestei industrii.
Din cele menþionate în tabel, reiese mai întâi faptul cã în 1922-1939
preþurile cercetate s-au mãrit cu 70,2%, într-un ritm mediu anual de creºtere
de 3%. Ca ºi în celelalte cazuri arãtate, ºi evoluþia acestor preþuri a
înregistrat pe parcurs inegalitãþi simþitoare.
Pânã în 1926, se poate constata o creºtere de peste 2 ori, într-un ritm
mediu anual de 15,2%, pentru ca în 1927-1939 sã se înregistreze o scãdere
de preþuri cu peste 16%, într-un ritm mediu anual de -1,35%. Dar dacã în
1922-1926, cu excepþia anului 1925, creºterea respectivã a fost continuu
ascendentã, în 1927-1939 ea a fost descendentã, marcatã fiind, totodatã,
de sinuozitãþi însemnate. În 1926-1931, preþurile aici urmãrite au scãzut cu
53,2%, dar în 1931-1939 ele au crescut cu peste 79%, în primul caz ritmul
mediu anual înscriindu-se într-o valoare de -14,09%, iar al doilea de
+7,56%. De reþinut, în acelaºi timp, cã nivelul anului 1926 nu a mai fost
atins în niciun alt an din întreaga perioadã interbelicã.
La acestea sã mai adãugãm cã evoluþia preþurilor de care ne ocupãm
s-a desfãºurat cu oscilaþii relativ mari. În 1922-1939, coeficientul de variaþie
era de 17,8%.
În intervalul dintre 1921 ºi 1926, valoarea lui se ridica la 17,7%, iar în
intervalul cuprins între 1927 ºi 1939, cobora la 15,3%. Însã între 1927 ºi
1931 coeficientul amintit era de 13,4% pentru ca în 1932-1939 valoarea lui
sã scadã la 10,15%. Prin urmare, în primii ani postbelici preþurile nu numai
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cã au crescut vertiginos, dar au evoluat ºi cu o variaþie anualã relativ mare;
ulterior aceasta s-a mai atenuat, însã în perioada crizei economice
mondiale, când scãderea preþurilor aici considerate a fost simþitoare, variaþia
anualã s-a menþinut la un nivel ridicat, în orice caz, la un nivel superior
variaþiei corespunzãtoare din anii postcrizã.
Tabelul 6
Dinamica producþiei fizice a industriei “mari” prelucrãtoare,
între 1921 ºi 1939 (1921 = 100)
Anii Indice, 1921 = 100 Indice, în lanþ
1921
100,0
1922
123,2
123,2
1923
189,3
153,6
1924
202,6
107,0
1925
187,4
92,5
1926
203,0
108,3
1927
200,3
98,6
1928
186,4
93,1
1929
165,3
88,7
1930
147,1
89,0

Anii Indice, 1921 = 100 Indice în lanþ
1931
95,0
64,6
1932
116,9
123,1
1933
103,4
88,4
1934
100,5
97,2
1935
115,4
114,8
1936
118,2
102,4
1937
142,3
120,4
1938
156,8
110,2
1939
170,2
108,5

Evoluþiile prezentate, privite nu separat, ci împreunã8, ne oferã
informaþii relevante pentru a putea face câteva constatãri preliminare, dupã
pãrerea noastrã, suficient de pertinente, la actualul stadiu al cercetãrii.
În primul rând, ceea ce atrage atenþia este faptul cã producþia globalã
a industriei cercetate, evaluatã în preþuri curente, cu o singurã excepþie
(anul 1931), a devansat constant, an de an, atât creºterea producþiei fizice,
cât ºi a preþurilor. Datele urmãtoare o confirmã concludent.9
Tabelul 7
Coeficientul de devansare a creºterii producþiei fizice
ºi a preþurilor de cãtre producþia globalã
Anii
1922
1923
1924
1925
1926

Producþia fizicã
1,232
1,892
2,026
1,874
2,030

Preþurile
1,555
1,550
1,885
1,953
2,197

Anii
1931
1932
1933
1934
1935

Producþia fizicã
0,950
1,169
1,033
1,004
1,153

Preþuri
2,980
2,372
2,884
3,554
3,499
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Anii
1927
1928
1929
1930

Producþia fizicã
2,002
1,864
1,652
1,470

Preþurile
2,516
2,792
2,899
2,806

Anii
1936
1937
1938
1939

Producþia fizicã
1,182
1,422
1,567
1,701

Preþuri
3,705
3,874
3,768
3,836

Coeficientul de devansare a producþiei fizice de cãtre producþia
globalã, cu excepþia deja menþionatã, s-a înscris astfel într-o valoare minimã
de 1,004 (anul 1934) ºi una maximã de 2,030 (anul 1926), iar a preþurilor
într-o valoare minimã de 1,550 (anul 1923) ºi maximã de 3,874 (anul 1937).
Aceastã devansare s-a reflectat ºi într-o intensitate superioarã de
creºtere a producþiei globale faþã de creºterea producþiei fizice ºi a preþurilor. Pe întreaga perioadã cercetatã (1921-1939), ritmul mediu anual de
creºtere a producþiei globale (evaluatã în preþuri curente) depãºea valoarea
aceluiaºi ritm al producþiei fizice cu 38,7%, iar a preþurilor cu 258,3%, ceea
ce înseamnã, altfel spus, cã la asigurarea ritmului mediu anual de creºtere
a producþiei globale citate, producþia fizicã contribuie cu 72%, iar preþurile cu
28%. Referindu-ne la aceastã contribuþie, sã menþionãm cã, pe segmente
mai limitate de timp, ea a fost cu totul inegalã. În 1922-1928, la ritmul de
creºtere al producþiei globale, spre pildã, ritmul producþiei fizice participase
cu 63%, pe când cel al preþurilor cu 37%, adicã faþã de mãrimile
corespunzãtoare ale întregii perioade, în primul caz, cota de participare
scade, iar în cel de al doilea caz urcã. În 1929-1939, participarea producþiei
fizice este de +137,5%, iar a preþurilor de -37,5%, adicã creºterea producþiei
globale a fost asiguratã exclusiv de creºterea producþiei fizice care prin
ritmul ei accelerat a compensat scãderea ritmului preþurilor.
De altminteri, de notat cã prin evoluþia ei, în general, la cote superioare
evoluþiei preþurilor, producþia fizicã a compensat ritmul mediu de scãdere
sau de creºtere mai lentã al preþurilor ºi pe fragmente de timp mai limitate.
Bunãoarã, în 1929-1932, producþia globalã, evaluatã în preþuri curente, înregistreazã un ritm mediu anual de scãdere de -14,6%. La aceasta, producþia
fizicã participã doar cu 26,7%, pe când preþurile cu 73,3%. Sau ºi mai elocvent: în 1931, producþia globalã citatã scade faþã de nivelul anului 1930 cu
31,5%, preþurile se micºoreazã cu 35,4%, iar producþia fizicã creºte cu 6,1%,
pentru ca, în 1933-1939, la ritmul mediu anual de creºtere a producþiei
globale, producþia fizicã sã participe cu 56,4%, iar preþurile cu 43,6%.
Pe de altã parte, variaþia anualã a producþiei globale, evaluatã în
preþuri curente, s-a datorat mai mult oscilaþiilor preþurilor decât producþiei
fizice. În 1921-1939, raportul dintre coeficientul de variaþie al producþiei glo-
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bale (evaluate în preþuri curente) era de 77,7% ºi, respectiv, 61,2%. Pe segmente relevante de timp, un asemenea raport se menþine constant, uneori
înscriindu-se în valori chiar mai mari. De pildã, în 1921-1928, raportul citat,
în cazul producþiei fizice, era de 61,4%, pe când în cazul preþurilor ajungea
la 76,7%, iar în 1929-1939 se ridica la 72,9% ºi, respectiv, la 109,1%.
În anii crizei economice mondiale, în special în 1929-1932, când are
loc marea prãbuºire de preþuri, raportul menþionat, în privinþa producþiei
fizice era de 84,2%, pe când în privinþa preþurilor, de 176,4%.
Dintre evoluþiile înfãþiºate mai sus, neîndoielnic cã un interes aparte
prezintã cea a producþiei fizice. Chiar dacã ritmul mediu anual de creºtere a
acestei producþii era mai mic decât ritmul producþiei globale (evaluate în
preþuri curente), producþia fizicã a industriei “mari” prelucrãtoare din România
interbelicã s-a înscris într-un ritm dintre cele mai accelerate în Europa de
atunci.10
O atare situaþie este confirmatã ºi de informaþia existentã referitoare
la producþia cercetatã pe o perioadã ºi mai mare de timp.11
Tabelul 8
Ritmul mediu anual de creºtere a producþiei industriei prelucrãtoare
din unele þãri europene, în 1921-1938
Þara
Ritmul în % România = 100
Anglia
1,82
19,2
Germania
5,29
55,9
Franþa
2,74
29,0
Italia
4,06
42,9
Belgia
2,33
24,6
Olanda
2,47
26,1
Suedia
4,95
52,3

Þara
Ritmul în % România = 100
Danemarca
2,58
27,3
Norvegia
2,85
30,1
Finlanda
7,09
75,0
Austria
5,55
56,7
Cehoslovacia
4,17
44,1
Ungaria
6,26
66,2
Polonia
6,29
66,5
România
9,45
100
Europa
3,39
35,8

Tabelul 9
Ritmul mediu anual de creºtere a producþiei industriei prelucrãtoare
în unele þãri europene, în 1913-1938
Þara
Anglia
Germania

Ritmul în % România = 100
Þara
1,1
47,8
Finlanda
1,6
69,5
Austria

Ritmul în % România = 100
4,5
195,6
1,0
43,5
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Þara
Ritmul în % România = 100
Þara
Ritmul în % România = 100
Franþa
0,5
21,7
Cehoslovacia
1,5
65,2
Italia
2,7
117,4
Ungaria
1,4
60,8
Belgia
0,1
4,3
Polonia
0,2
8,7
Olanda
2,9
126,1
România
2,3
100
Suedia
3,4
147,8
Europa
1,4
60,8
Danemarca
2,9
126,1
Norvegia
2,1
91,3

De bunã seamã cã la aceasta contribuiserã noile condiþii istorice
create prin unirea de la 1918. Dar ºi împrejurarea cã România, la sfârºitul
primului an de rãzboi mondial, se numãra printre þãrile europene cu nivelul
cel mai scãzut al producþiei industriei ei prelucrãtoare. Tabelul urmãtor (nr.
10) o atestã indubitabil.12
Tabelul 10
Producþia industriei prelucrãtoare în unele þãri europene, în 1913-1920
1913 = 100
Þara

Indice,
Ritm mediu,
1913 = 100 1914-1920
Anglia
96,1
- 0,6
Germania
59,0
- 7,3
Franþa
70,4
- 4,9
Italia
95,3
-0,7
Belgia
67,4
-5,5
Olanda
101,3
3,96
Suedia
97,3
-0,4
Danemarca
127,8
3,56

Þara
Norvegia
Finlanda
Austria
Cehoslovacia
Ungaria
Polonia
România
Europa

Indice,
Ritm mediu,
1913 = 100 1914-1920
101,8
0,25
87,5
-1,9
48,0
-10,0
69,8
-0,5
48,0
-10,0
35,1
-13,9
35,0
-13,9
77,3
-3,6

Aºa se face cã în România procesul de refacere, respectiv de
creºtere a producþiei la nivelul anterbelic (1913) s-a prelungit pânã aproape
de anul 1926, deºi ritmul mediu anual a fost deosebit de accelerat, ºi anume
de 19,84%. Dupã 1926, pânã în preajma celui de al doilea rãzboi mondial,
valoarea ritmului menþionat scade la 4,60%, dar, ºi aºa mai mic decât în anii
anteriori, continuã sã se înscrie printre ritmurile accelerate ale creºterii
producþiei industriei prelucrãtoare în principalele þãri europene.13
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Tabelul 11
Dinamica ºi ritmul mediu anual de creºtere a producþiei industriei
prelucrãtoare în unele þãri europene, în 1926-1938
1926 = 100
Þara
Anglia
Germania
Franþa
Italia
Belgia
Olanda
Suedia
Danemarca

Indice,
Ritm mediu,
1926 = 100 1927-1928
157,6
3,86
164,3
4,22
88,3
-1,02
119,8
1,5
86,9
-1,17
138,4
2,7
188,0
5,4
159,8
3,98

Þara

Indice,
Ritm mediu,
1926 = 100 1927-1928
Norvegia
162,3
4,11
Finlanda
182,3
5,13
Austria
133,7
2,44
Cehoslovacia
111,5
0,9
Ungaria
171,8
4,6
Polonia
178,6
4,95
România
171,5
4,60
Europa
135,6
2,57

Dar oricât de accelerat a fost ritmul menþionat, acesta nu a putut
schimba substanþial poziþia perifericã pe care România o ocupa în producþia
industriei prelucrãtoare din Europa de atunci. O imagine expresivã ne oferã
ºi datele din urmãtorul tabel.14
Tabelul 12
Valoarea pe locuitor a producþiei industriei prelucrãtoare
în principalele þãri europene în 1913 ºi 1936-1938
- calculat în preþuri 1925/1929 ºi sub formã de
procente faþã de media a 15 þãri în 1936/1938 Þara
Anglia
Germania
Franþa
Italia
Belgia
Olanda
Suedia
Danemarca
Norvegia
Finlanda

1913 1936-1938 ± puncte
Þara
148
182
+34 Austria
114
141
+27 Cehoslovacia
81
97
+16 Ungaria
35
56
+21 Polonia
131
140
+9
România
76
111
+33 Total 15 þãri
90
179
+89
80
131
+51
69
96
+27
48
115
+67

1913 1936-1938 ± puncte
55
65
+10
50
67
+17
35
43
+8
24
20
-4
10
16
+6
80
100
+ 20
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Reiese astfel cã, la distanþã de un sfert de secol, România, sub raportul aici analizat, a continuat sã se afle pe ultimul loc între 15 þãri europene.
Între 1913 ºi 1936-1938, sporul de puncte procentuale a fost doar de
6 unitãþi, cu excepþia Poloniei, fiind în felul acesta cel mai mic înregistrat de
cele 15 þãri europene menþionate. ªi aceasta în condiþiile în care celelalte
þãri (minus Polonia), în aceeaºi perioadã de timp, au înregistrat sporuri care
au variat între 9 ºi 89 puncte procentuale. Sporul de puncte procentuale
înregistrat de România între cele douã momente a fost atât de mic încât nu
a putut asigura depãºirea nici a nivelului corespunzãtor polonez, care în
1936/1938 era cu 4 puncte inferior anului 1913.
În aceste condiþii, decalajele faþã de principalele þãri europene, în loc
sã se micºoreze, s-au mãrit. În 1913, diferenþa dintre România ºi þara cu cel
mai mare procentaj (Anglia) era de 138 puncte; în 1936/1938 o astfel de
diferenþã s-a augmentat la 166 puncte.

2. Structuri
Dar în cadrul cãror structuri au avut loc evoluþiile înfãþiºate mai sus?
O primã imagine de ansamblu ne-o oferã datele înscrise în tabelul
care urmeazã.15
Tabelul 13
Structura producþiei industriei “mari” prelucrãtoare
pe grupele “A” ºi “B” în România interbelicã

Anii
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Gr. A
49,5
47,8
47,5
47,2
37,6
48,1
42,6

-%calculat dupã valoarea adãugatã brutã în preþuri curente
Gr. B
B-A
Anii
Gr. A
Gr. B
B-A
50,5
1
1933
41,2
58,8
17,6
52,2
4,4
1934
43,6
56,4
12,8
52,5
5,0
1935
46,5
53,5
7,0
53,8
6,6
1936
44,8
45,2
10,4
62,4
24,8
1937
48,3
51,7
3,4
51,9
3,8
1938
43,9
56,1
12,2
57,4
14,8

În lumina acestor date, se poate constata, mai întâi, cã în toþi anii
menþionaþi în tabel producþia gr. B a deþinut o pondere superioarã ponderii
producþiei gr. A, disparitatea dintre ele oscilând între 1 punct (1926) ºi 24,8
(1930) puncte procentuale.
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În 1926-1938, ponderile medii anuale ale celor douã grupe de
producþie industrialã s-au înscris în valori de 54,8% (gr. B) ºi 45,2% (gr. A),
diferenþa dintre ele fiind astfel de 9,6 puncte. Apoi, ca tendinþã generalã, de
menþionat cã, în primii ani de dupã refacere, adicã în 1926-1928, ponderile
medii anuale ale grupelor citate ating valori de 51,7% ºi respectiv sã
coboare la 43,3%, iar între 1934-1938, ponderea gr. B sã coboare la 54,6%
ºi cea a gr. A sã urce la 45,4%, diferenþele dintre ele în cele trei segmente
de timp arãtate fiind de 3,4, 13,4 ºi 9,2 puncte procentuale.
Se poate spune astfel cã producþia industriei prelucrãtoare din România
în anii interbelici a fost preponderent o producþie de bunuri de consum.
O asemenea preponderenþã producþia gr. B ºi-a menþinut-o pe parcursul întregii perioade analizate, printr-o creºtere mai mare decât producþia
gr. A.
Tabelul 14
Dinamica producþiei gr. “A” ºi “B” în România,
în 1926-1938 (1926 = 100)
- calculat pe baza valorii adãugate brute în preþuri curente16 Anii

Gr. A

Gr. B

1926 100
1927 113,1
1928 126,7
1929 119,1
1930
84,8
1931
78,5
1932
64,6

100
121,1
137,0
130,1
137,6
83,0
85,2

Coeficient de
devansare
1,000
1,070
1,081
1,092
1,622
1,057
1,318

Anii

Gr. A

Gr. B

1933
1934
1935
1936
1937
1938

67,2
88,1
111,2
105,0
135,5
136,2

93,9
111,7
125,4
127,0
142,4
170,3

Coeficient de
devansare
1,397
1,267
1,127
1,209
1,050
1,250

Dupã cum lesne se poate constata, în 1927-1938, producþia gr. B a
crescut cu 70,3%, pe când cea a gr. A doar cu 36,2%. În toþi anii menþionaþi
în tabel, prima a devansat-o pe cea de a doua potrivit unui coeficient ce a
oscilat între 1,050 (în 1937) ºi 1,622 (în 1930). Producþia gr. B a evoluat cu
un ritm mediu anual de creºtere de 4,53%, în timp ce producþia gr. A de
2,60%, prima înregistrând astfel o intensitate mai mare cu peste 74% decât
a doua. Chiar ºi în anii de recul economic, respectiv în timpul crizei
economice mondiale, scãderea producþiei gr. A a fost mai mare decât a
producþiei gr. B. De pildã, în 1927-1932, producþia gr. A scade cu 35,4%, pe
când în 1927-1931, producþia gr. B se micºoreazã doar cu 17%, în primul
caz ritmul fiind de -7,03%, iar în cel de al doilea de -3,66%.
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Cele constatate, potrivit calculelor efectuate pe baza valorii adãugate
brute, se verificã aidoma ºi pe baza producþiei globale, ambele evaluate în
preþuri curente.17
Tabelul 15
Dinamica producþiei globale a grupei “A” ºi “B” din România,
în 1926-1938 (1926 = 100)
- calculat în preþuri curente Anii Gr. A Gr. B Coeficientul de devansare “A” faþã de “B”
1926 100,0 100,0
1,000
1927 108,3 117,3
1,083
1928 109,9 122,7
1,116
1929 106,6 108,7
1,019
1930 86,3 98,0
1,135
1931 64,3 63,2
0,982
1932 57,1 66,5
1,164
1933 57,3 74,6
1,297

Anii Gr. A Gr. B Coeficientul de devansare “A” faþã de “B”
1934 73,2 85,9
1,173
1935 88,5 92,7
1,047
1936 93,4 102,6
1,098
1937 126,5 122,0
0,964
1938 128,6 136,2
1,059

Astfel, în 1927-1936, producþia gr. B a crescut cu 36,2%, iar a gr. A cu
28,6%. În acest timp, cu excepþia anilor 1931 ºi 1937, creºterea producþiei
gr. B a devansat-o pe cea a gr. A, coeficientul corespunzãtor variind între
1,019 (anul 1929) ºi 1,297 (anul 1933). În 1927-1933, ritmul mediu anual de
creºtere a producþiei gr. B a fost de 2,60%, iar a gr. A de 2,11%, cu alte
cuvinte, mai mare cu 23,2%. În timpul crizei economice mondiale, producþia
gr. A a scãzut cu 46,5% (în 1932 faþã de 1929), iar producþia gr. B cu 41,9%
(în 1931 faþã de 1929).
Relevãm însã cã dinamicile celor douã grupe de producþii industriale,
calculate în preþuri constante se înscriu pe curbe diferite, respectiv inverse
curbelor trasate de evaluãrile în preþuri curente. O probeazã elocvent cifrele
de mai jos, singurele de care dispunem în acest sens.18
Tabelul 16
Dinamica producþiei globale a producþiei gr. “A” ºi “B” în România,
în 1926-1938 (1926 = 100)
- calculat în preþuri medii, 1927-1931 Anii Gr. A Gr. B Coeficientul de devan- Anii Gr. A Gr. B Coeficientul de devansare “B” faþã de “A”
sare “B” faþã de “A”
1926 100,0 100,0
1,000
1934 163,9 151,1
1,084
1927 113,3 106,9
1,059
1935 167,6 140,8
1,190
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Anii Gr. A Gr. B Coeficientul de devansare “B” faþã de “A”
1928 122,3 115,6
1,058
1929 134,9 104,1
1,295
1930 130,0 114,7
1,133
1931 130,3 97,7
1,233
1932 136,1 93,6
1,454
1933 140,4 128,8
1,090

Anii Gr. A Gr. B Coeficientul de devansare “B” faþã de “A”
1936 179,4 149,9
1,196
1937 178,3 155,1
1,149
1938 177,3 146,5
1,210

Rezultã astfel cã producþia gr.”A” în 1927-1938 a crescut cu 77,3%, în
timp ce producþia gr. B s-a mãrit doar cu 46,5%. Aceastã creºtere mai
rapidã a producþiei gr. A decât a producþiei gr. B a fãcut ca an de an prima
sã o devanseze pe cea de a doua, coeficientul corespunzãtor de devansare
oscilând între 1,058 (anul 1928) ºi 1,454 (anul 1932).
De asemenea, intensitatea de creºtere a producþiei gr. A este net
superioarã producþiei gr. B. Bunãoarã, ritmul mediu anual de creºtere se
înscrie într-o valoare de 4,80%, faþã de 3,23%, adicã mai mult cu 51%.
Apoi, de observat cã producþia gr. A, cu excepþia anilor 1930 ºi 1931, a fost
an de an în continuã ascensiune, pe când producþia gr. B a înregistrat nu
numai variaþii anuale oscilante, dar ºi reculuri importante. Spre pildã, în
1931 ºi 1932, producþia industrialã a acestei grupe a scãzut sub nivelul
anului 1926 cu 2,3% ºi, respectiv, cu 6,4%.
În schimb preþurile producþiei celor douã grupe se înscriu pe curbe
similare producþiei globale calculate în preþuri curente. Datele urmãtoare
reieºite din calcule19 constituie, credem, repere orientative concludente.
Tabelul 17
Indicii preþurilor producþiei industriale din gr. A ºi gr. B în România,
în 1926-1938
1926 = 100
Anii Gr. A Gr. B Coeficientul de devansare “A” faþã de “B”
1926 100,0 100,0
1,000
1927 95,6 109,7
1,147
1928 89,9 106,1
1,180
1929 79,0 104,4
1,321
1930 66,4 85,4
1,286
1931 49,3 64,7
1,312
1932 41,9 71,0
1,694
1933 40,9 57,9
1,415

Anii Gr. A Gr. B Coeficientul de devansare “A” faþã de “B”
1934 44,6 56,8
1,273
1935 52,8 65,8
1,246
1936 52,1 68,4
1,312
1937 70,9 78,6
1,108
1938 72,5 92,6
1,277
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Între 1926 ºi 1938, preþurile producþiei ambelor grupe de industrii au
scãzut, dar în mod inegal, cele mai mari scãderi fiind înregistrate de producþia
gr. A. Astfel, în 1927-1938, preþurile producþiei gr. A s-au redus cu 27,5%,
iar cele ale gr. B cu numai 7,4%. O confirmã ºi coeficientul de devansare al
scãderii preþurilor producþiei gr. A de cãtre cele ale gr. B care a variat între
1,108 (anul 1937) ºi 1,694 (anul 1932). Diferitã a fost ºi intensitatea de scãdere. În 1927-1938, preþurile producþiei gr. A au scãzut într-un ritm mediu de
-2,65%, pe când ale gr. B de -0,64%. Pânã ºi prãbuºirea de preþuri din
timpul crizei economice mondiale au avut loc în mod inegal. În 1930-1933,
preþurile gr. A au scãzut cu peste 59%, într-un ritm mediu anual de -15,18%,
iar cele ale gr. B s-au micºorat cu 43,2%, într-un ritm mediu de -11,47%.
Pentru a înþelege atare evoluþii, sã privim mai îndeaproape structura
fiecãrei grupe de industrii menþionate.
În legãturã cu structura producþiei gr. A, sã prezentãm mai întâi
urmãtoarele date calculate.20
Tabelul 18
Structura producþiei industriei “mari” prelucrãtoare din gr. A

Anii

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

- în % calculat dupã valoarea adãugatã brutã în preþuri curente
Chimia
Metalurgia
Materiale de construcþie
Total
Rafinãrii
Total
Lemn
petrol
x
xx
x
xx
x
xx
x
xx
x
xx
19,1 38,5 16,7 33,7 14,8 29,9 15,6 31,6 10,7 21,5
16,9 35,4 14,6 30,5 17,8 37,2 13,1 27,4
8,1 16,9
18,7 39,4 13,4 28,2 15,8 33,2 13,0 27,4
8,3 17,4
16,4 34,6 11,7 24,7 16,3 34,5 14,5 30,9
9,6 20,2
10,7 28,3
5,4 14,4 16,0 42,6 10,9 29,1
6,3 16,8
20,3 42,3 16,0 33,2 17,5 36,4 10,3 21,3
5,9 12,3
17,9 41,9 11,8 27,6 15,4 36,1
9,3 21,9
4,8 11,2
16,3 39,4 15,4 37,3 15,9 38,7
9,0 21,9
4,5 11,0
18,0 41,2 12,3 28,1 16,7 38,4
8,9 20,4
4,5 10,2
18,6 40,0 12,1 26,1 19,3 41,5
8,6 18,3
4,4
9,4
13,6 30,5
6,3 14,1 21,3 47,7
9,9 21,8
5,1 11,4
20,5 42,5 11,0 22,8 17,1 35,4 10,7 22,1
5,6 11,5
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Anii

Chimia
Rafinãrii
petrol
39,3
9,4 21,3

Metalurgia

Materiale de construcþie
Total
Lemn

16,0

36,5

10,6

24,2

4,9

11,2

37,9

16,9

37,6

11,1

24,5

6,4

13,9

Total
1938 17,3
19261938 17,3
x

12,0

26,3

În total industria prelucrãtoare.

xx

În total grupa “A”.

Dacã privim aceastã structurã în perspectiva întregii perioade
consemnate în tabel (1926-1938), constatãm cã ponderea cea mai mare, în
medie, a deþinut-o industria chimicã, urmatã de industria metalurgicã ºi apoi
de industria materialelor de construcþii.
Pe parcursul perioadei analizate situaþia a fost însã diferitã. Datele din
tabelul anterior grupate pe segmente reprezentative de timp fac dovada
probatorie în acest sens.21
Tabelul 19
Greutatea specificã a industriei chimice, a metalurgiei
ºi a materialelor de construcþii în producþia industrialã a gr. “A”
în România, în 1926-1938

Perioada
1926-1928
1929-1933
1934-1938
x

- în % calculat dupã valoarea adãugatã brutã în preþuri curente
Chimicã
Metalurgicã
Materiale de construcþii
x
xx
x
xx
x
xx
37,8
18,2
33,4
16,1
28,8
13,9
37,3
16,3
37,7
16,2
25,0
10,8
38,7
17,6
39,9
18,1
21,4
9,7

În total grupã.

xx

În total industrie prelucrãtoare.

Rezultã astfel cã producþia industriei chimice, dupã ponderea deþinutã
în producþia gr. A, s-a situat pe locul I doar între anii 1926-1928, cãci în
celelalte fragmente de timp, ea a cedat locul producþiei metalurgice; iar
dupã ponderea deþinutã în totalul producþiei industriei prelucrãtoare locul
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fruntaº a fost deþinut pânã în anii postcrizã, dupã care pe locul I se situeazã
producþia industriei metalurgice. În toate fragmentele de timp menþionate în
tabel, producþia industriei materialelor de construcþie a deþinut ultimul loc.
De observat totodatã cã, în timp ce producþia industriei metalurgice deþine o
pondere în urcare ºi cea a materialelor de construcþie în scãdere, producþia
industriei chimice deþine o pondere a cãrei valoare oscileazã.
Dar înseºi evoluþiile producþiei acestor ramuri industriale au fost în
timp inegale, cu sinuozitãþi specifice.22
Tabelul 20
Dinamica producþiei ramurilor industriei prelucrãtoare gr. “A”
din România, în 1926-1938 (1926=100)
- calculat dupã valoarea adãugatã brutã în preþuri curente Anii Chimie
1927 103,9
1928 129,6
1929 107,1
1930 62,3
1931 86,2
1932 70,3

Meta- Materiale de
lurgie construcþii
140,8
98,1
246,9
110,1
137,5
116,5
120,9
78,1
95,6
52,9
78,2
44,9

Total Anii Chimie
113,1
126,7
119,1
84,8
78,5
64,6

1933 68,8
1934 94,1
1935 115,3
1936 83,0
1937 149,3
1938 138,9

Meta- Materiale de
lurgie construcþii
87,1
46,5
113,2
57,0
154,3
65,4
167,7
72,6
160,7
94,9
166,4
104,4

Total
67
88
111
105
135
136,2

În timp ce în 1927-1938 producþia industriei chimice sporeºte cu
38,9%, producþia industriei metalurgice se mãreºte cu 66,4%, iar a materialelor de construcþii cu abia 4,4%, pe când în aceeaºi perioadã producþia
industriei prelucrãtoare din gr.”A” creºte cu 36,2%. Ritmul mediu anual, în
aceeaºi ordine, a fost de 2,77%, 4,33%, 0,36% ºi 2,60%.
Atrage atenþia, de asemenea, oscilaþia deosebit de mare a creºterii
producþiei ramurii citate.
În industria chimicã, producþia cea mai mare a fost realizatã în 1937 ºi
cea mai micã în 1930; în industria metalurgicã cota maximã a fost înregistratã în 1928, iar cea mai scãzutã în 1932; în industria materialelor de construcþii, nivelul cel mai ridicat a fost atins în 1929 ºi cel mai coborât în 1932.
Revenind însã la tabelele anterioare, sã observãm cã producþia industriei chimice ºi a materialelor de construcþii deþinea o pondere categoric
superioarã producþiei industriei metalurgice atât în totalul producþiei grupei
A, cât ºi pe ansamblul industriei prelucrãtoare. Producþia celor douã ramuri
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citate reprezintã, spre pildã, peste 60% din totalul grupei A ºi 1/3 din totalul
grupei întregii industrii prelucrãtoare (proporþii calculate pe baza valorii
adãugate brute). În aceste condiþii, evoluþia ºi variaþia producþiei gr. A vor fi
puternic influenþate de producþia respectivelor ramuri industriale.
Pe de altã parte, dacã privim structura celor douã ramuri industriale
citate (chimia ºi materialele de construcþii), putem observa cã în fiecare
dintre ele ponderea hotãrâtoare o deþine o singurã grupã de produse: în
prima – produsele petroliere ºi în cea de a doua – produsele lemnului.23
Tabelul 21
Greutatea specificã a produselor petroliere ºi a celor lemnoase
în producþia industriei chimice ºi a materialelor de construcþii
în România, în 1926-1938
-%calculat în preþuri curente
Anii
Produse
Produse
Anii
Produse
Produse
petroliere
lemnoase
petroliere
lemnoase
x
xx
x
xx
x
xx
x
xx
1926 84,8 87,5 77,5 68,2
1933
64,9 94,6 57,7 50,3
1927 81,8 86,1 71,2 61,8
1934
70,8 68,3 45,8 50,0
1928 74,1 74,5 72,1 63,4
1935
69,2 65,3 59,3 46,0
1929 75,3 71,3 72,6 65,4
1936
62,2 46,3 60,4 52,0
1930 70,5 50,8 69,3 57,6
1937
66,7 53,7 62,1 52,0
1931 77,3 78,4 65,7 57,6
1938
63,6 54,3 57,2 46,3
1932 76,9 65,9 59,1 51,0 1926-1938 72,2 68,8 63,8 55,5
x

În producþia globalã.
În valoarea adãugatã brutã.

xx

Datele prezentate pun astfel în luminã faptul cã, în 1926-1938, produsele petroliere în producþia globalã ºi în valoarea adãugatã brutã a ramurii
(industriei chimice) deþin o pondere medie anualã de 72,2% ºi, respectiv, de
68,8%, cotele maxime fiind atinse în 1926 (84,3%) ºi, respectiv, în 1933
(94,6%), iar cele minime în 1936 (62,2% ºi 46,3%). Între aceiaºi ani, produsele industriei lemnului în producþia globalã ºi în valoarea adãugatã brutã a
ramurii (industria materialelor de construcþii) se înscriu într-o pondere medie
anualã de 63,8% ºi, respectiv, 55,5%, valoarea maximã fiind înregistratã în
1926 (77,5%) ºi, respectiv, în 1930 (68,2%) ºi cea minimã în 1934 (45,8%)
ºi respectiv în 1935 (46%).
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Dar ambele grupe de produse constituiau articole importante ale
comerþului nostru exterior în acel timp.
Potrivit datelor24 din tabelul 22, în 1926-1938, ponderea medie anualã
a celor douã grupe de produse în totalul exportului românesc era de
48,3%.
Tabelul 22
Greutatea specificã a produselor petroliere ºi a produselor lemnoase
în exportul total românesc, în 1926-1938
-%calculat în preþuri curente
Anii
%
Anii
%
1926
39,5
1933
61,1
1927
31,1
1934
62,0
1928
46,9
1935
59,2
1929
47,7
1936
47,9
1930
46,5
1937
48,0
1931
39,8
1938
52,2
1932
49,3
Valoarea cea mai ridicatã a acestei ponderi se înregistreazã în anul
1934 (62%) ºi cea mai scãzutã în anul 1927 (31,1%). Mai important de
subliniat este însã faptul cã pe segmente relevante de timp ponderea
menþionatã se înscrie pe o curbã în creºtere.
În 1926-1928, valoarea era de 39,2%, în 1929-1933 urca la 48,9%, iar
în 1934-1938 ajunge la 53,9%. ªi aceasta pentru cã o cantitate tot mai
însemnatã din producþia internã a fost realizatã la export.25
Tabelul 23
Greutatea specificã a produselor petroliere ºi a produselor lemnoase
în producþia internã româneascã, în 1926-1938
-%calculat în preþuri curente
Anii
Produse
Produse
Anii
Produse
Produse
petroliere
lemnoase
petroliere
lemnoase
1929
75,2
70,6
1934
86,6
60,9
1930
81,8
71,6
1935
86,3
53,2
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Anii
1931
1932
1933

Produse
petroliere
84,5
85,5
85,5

Produse
lemnoase
82,3
65,8
55,6

Anii
1936
1937
1938

Produse
petroliere
85,8
83,1
78,4

Produse
lemnoase
58,6
61,1
45,1

Se poate afirma, fãrã dubii, cã producþia industriei chimice ºi a
materialelor de construcþii din România interbelicã era în fond o producþie
de export. O atestã concludent faptul cã în 1929-1938 ponderea medie
anualã a exportului produselor petroliere în producþia internã era de 83,2%,
iar a produselor lemnoase de 62,5%.
În epocã, exportul acestor produse s-a desfãºurat însã sub semnul a
douã principale tendinþe: pe de o parte, tendinþa de reducere a preþurilor ºi,
pe de alta, în compensaþie, tendinþa de a recupera aceastã reducere prin
creºterea vertiginoasã a cantitãþilor exportate. Exemplul produselor
petroliere este cât se poate de edificator.26
Tabelul 24
Dinamica preþurilor (P) ºi cantitãþilor (Q) de produse petroliere
exportate de România, în 1926-1938
1926 = 100
Anii
Q
P
Anii
Q
P
Anii
Q
P
1927
127,3
61,9
1931
316,2
22,3
1935
426,6
21,2
1928
150,8
56,2
1932
331,1
22,8
1936
446,6
21,1
1929
182,1
55,2
1933
372,7
22,0
1937
373,8
35,3
1930
247,1
44,4
1934
418,9
17,9
1938
291,8
30,1
Reiese limpede cã, în 1927-1938, cantitãþile de produse petroliere
exportate se mãriserã cu 191,8%, într-un ritm mediu anual de +9,5%.
Reþine atenþia faptul cã, în 1935, cantitãþile exportate atinseserã un indice
de 426,6%, iar preþurile în 1936 un indice de 21,1%, adicã în primul caz
ritmul mediu se înscrie într-o valoare de 17,49%, iar în cel de al doilea de 15,88%. Atare tendinþe ºi-au pus hotãrâtor amprenta ºi asupra condiþiilor
producþiei produselor respective, de unde ºi evoluþiile semnalate deja ale
producþiei gr. A.
În ceea ce priveºte structura producþiei gr. B, aceasta, într-o expresie
cât mai sinteticã, poate fi înfãþiºatã astfel 27:
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Tabelul 25
Structura producþiei industriei prelucrãtoare din gr. B
în România, în 1926-1938
- în % calculat dupã valoarea adãugatã brutã în preþuri curente
Anii Bunuri de folo- Bunuri de folosinþã curentã sinþã îndelungatã
1926
90,9
9,1
1927
92,2
7,8
1928
93,1
6,9
1929
92,6
7,4
1930
95,4
4,6
1931
94,6
5,4
1932
95,4
4,6

Anii

Bunuri de folo- Bunuri de folosinþã curentã sinþã îndelungatã
1933
90,1
9,9
1934
94,5
5,5
1935
94,7
5,3
1936
93,8
6,2
1937
93,9
6,1
1938
94,5
5,5
192693,5
6,5
1938

În lumina acestor date, singura concluzie care se impune de la sine
este cã producþia gr. B în perioada de timp analizatã a fost în fond o
industrie a bunurilor de consum curent (produse alimentare, textile ºi
pielãrie). Ponderea medie anualã de peste 90% deþinutã de aceste bunuri în
totalul gr. B este o mãrturie de necontestat.
Cele douã categorii de bunuri ale gr. B au avut de altfel ºi evoluþii care
au învederat ºi impus o structurã ca cea menþionatã.28
Tabelul 26
Dinamica producþiei bunurilor de consum curent ºi de consum
îndelungat în România, în 1926-1938 (1926 = 100)
- calculat dupã valoarea adãugatã brutã în preþuri curente Anii Bunuri Bunuri de uz Coeficient de
curente îndelungat
devansare
1927 122,9
103,4
1,888
1928 140,3
104,4
1,347
1929 132,6
105,9
1,252
1930 144,5
68,8
2,100
1931
86,4
49,1
1,759
1932
89,3
43,0
2,076

Anii Bunuri Bunuri de uz Coeficient de
curente îndelungat
devansare
1933
93,1
101,5
0,917
1934 116,2
67,5
1,721
1935 130,6
73,3
1,781
1936 131,0
87,0
1,505
1937 147,1
95,9
1,533
1938 177,0
103,1
1,716
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Producþia de bunuri de uz curent a crescut în 1927-1938 cu 77%,
într-un ritm mediu de 4,87%, iar producþia de bunuri de uz îndelungat a
sporit doar cu 3,1%, într-un ritm mediu anual de numai 0,25%.
Prima categorie de bunuri a înregistrat o creºtere sinuoasã a producþiei lor. De pildã, în anii 1931-1933, ea s-a situat sub nivelul anului 1926 cu
13,6% (1931), 10,7% (1932) ºi, respectiv, cu 6,9% (1933). ªi producþia bunurilor de uz îndelungat a cunoscut sinuozitãþi, chiar mai numeroase ºi mai
grave.
În ºase ani din seria celor 13 ani citaþi, ea s-a situat sub cota atinsã în
1926, ºi anume în 1931, 1932, 1934, 1935, 1936 ºi 1937. ªi dacã în 1928
ea atinsese nivelul cel mai ridicat, în 1932 înregistreazã nivelul cel mai
scãzut. Cu excepþia anului 1933, în toþi anii menþionaþi în tabel creºterea
producþiei bunurilor de uz curent a devansat creºterea producþiei de bunuri
de uz îndelungat, coeficientul de devansare variind între 1,252 (anul 1929)
ºi 2,076 (anul 1932).
Cum menþionam la începutul acestui studiu, producþia gr. B a înregistrat o creºtere cu o intensitate mai lentã, iar preþurile, chiar în scãdere, s-au
menþinut la un nivel superior producþiei gr. A.
În legãturã cu aceasta, se impun atenþiei douã aspecte. Primul se
referã la structura producþiei de bunuri de uz curent29 (vezi tabelul 27).
Reiese din datele consemnate cã în cadrul acestei producþii ponderea
principalã o deþine industria alimentarã, urmatã de cea textilã. Aceastã
prioritate a industriei alimentare s-a menþinut pe întreg parcursul perioadei
cercetate, deºi s-a înscris pe o curbã cu tendinþã descendentã, în special
dupã 1930. Acelaºi lucru înregistreazã ºi industria pielãriei. În schimb,
industria textilã se înscrie într-o pondere în ascensiune, fãrã însã ca în
vreun an specificat în tabel sã fi ajuns sã depãºeascã ponderea industriei
alimentare.
Cel de-al doilea aspect, legat de primul, priveºte dinamica acestor
ramuri industriale30 (vezi tabelul 28).
Se desprinde astfel constatarea cã sporul cel mai mare, de 120,4%,
l-a înregistrat în 1927-1938 industria textilã, care a realizat ºi ritmul cel mai
accelerat, de 6,8%. Industria alimentarã a crescut cu 54,7%, într-un ritm de
3,70%. De menþionat cã, spre deosebire de industria textilã, industria
alimentarã a regresat faþã de nivelul anului 1926, în anii 1931, 1932 ºi 1933
înregistrând scãderi de 27,9%, 26,7% ºi 12,1%. Industria pielãriei în 1938
depãºeºte nivelul anului 1926 cu 26,8%, cu un ritm mediu anual de 1,99%.
Însã în ceilalþi ani anteriori, cu excepþia anilor 1928 ºi 1929, producþia ei se
situeazã sub nivelul anului de bazã – 1926.
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Tabelul 27
Structura producþiei industriei prelucrãtoare de bunuri de uz curent
în România, în 1926-1938

Anii
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1926-1938
x

- în % calculat dupã valoarea adãugatã brutã în preþuri curente
Alimentarã
Textilã
Pielãrie
Altele
x
xx
x
xx
x
xx
x
xx
22,5
44,6
12,4
24,6
4,4
8,7
7,3
14,4
22,2
42,5
15,2
29,1
3,3
6,3
7,5
14,4
24,3
46,3
13,1
24,9
3,8
7,2
7,6
14,5
21,7
40,3
14,5
26,9
4,0
7,4
8,5
15,8
31,4
50,3
13,7
21,9
3,6
5,8
10,6
17,0
20,1
38,7
16,5
31,8
3,5
6,7
9,0
17,3
22,0
38,7
18,5
32,2
3,3
5,7
10,9
19,0
24,6
41,8
17,9
30,4
2,8
4,8
10,2
17,3
23,7
42,0
16,1
28,5
3,9
6,9
9,6
17,0
35,7
48,0
14,8
27,7
1,8
3,4
8,4
15,3
20,9
37,9
19,4
35,1
2,8
5,1
8,6
15,0
20,0
38,7
17,3
33,5
2,3
4,4
8,9
17,2
22,7
40,5
17,8
31,7
3,6
6,4
8,8
15,7
23,2
42,3
15,9
29,1
3,3
6,1
8,9
16,2

În total industrie prelucrãtoare.

xx

În total gr. B.

Tabelul 28
Dinamica principalelor ramuri ale industriei prelucrãtoare
producãtoare de bunuri de uz curent în România,
în 1926-1938 (1926 = 100)
- calculat dupã valoarea adãugatã brutã în preþuri curente Anii Alimentarã Textilã Pielãrie Anii Alimentarã Textilã Pielãrie
1927
115,3
142,9
87,6
1933
87,9
116,3
50,7
1928
142,4
138,8
115,4
1934
105,6
129,7
88,7
1929
120,5
145,8
113,3
1935
134,9
140,8
49,4
1930
155,2
122,6
92,1
1936
107,9
181,0
75,1
1931
72,1
107,3
64,4
1937
123,1
193,7
73,9
1932
73,3
111,4
55,8
1938
154,7
220,4
126,8

CAPITOLUL II. FACTORII DE CREªTERE
În concluziile capitolului anterior formulam ideea – desprinsã din
analiza datelor disponibile – cã evoluþia industriei prelucrãtoare din România
interbelicã a înregistrat o dinamicã superioarã celei din majoritatea þãrilor
europene, inclusiv din þãrile industrializate de atunci, dar cã intensitatea
acestei dinamici a fost insuficient de acceleratã, dacã nu pentru a lichida,
mãcar pentru a diminua cât de cât substanþial rãmânerea în urmã a þãrii în
acest vital domeniu modern de activitate economicã, România continuând
astfel, chiar în 1938 – an considerat de vârf în evoluþia presocialistã a þãrii
noastre –, sã se situeze printre statele europene cu o slabã dezvoltare
industrialã.
În cercetarea de faþã ne propunem sã urmãrim traiectoria parcursã de
evoluþia factorilor “clasici”, adicã a forþei de muncã ºi a productivitãþii muncii,
ºi de contribuþia lor la creºterea producþiei industriei menþionate în România
din acea perioadã de timp, precum ºi reliefarea semnificaþiilor acestei
creºteri în dezvoltarea interbelicã a economiei þãrii noastre.

1. Forþa de muncã
Întreaga informaþie documentarã ºi analiticã de care dispunem învedereazã, fãrã echivoc, faptul cã în perioada la care ne referim personalul
ocupat în industria analizatã numericeºte s-a înscris într-o tendinþã generalã
ascensionalã, marcatã pe parcurs de stagnãri ºi chiar reculuri însemnate.31
Bunãoarã, între 1921 ºi 1939, numãrul total al personalului ocupat s-a
dublat: de la 148.519 de persoane în 1921 acesta s-a mãrit la 296.796 în
1939, în 18 ani sporul fiind de 148.277 de oameni. Dar, în 1921-1925,
numãrul salariaþilor creºte cu 47,4%, pentru ca în 1925-1932 acesta sã
scadã cu 69,6% ºi în 1932-1939 sã sporeascã din nou cu 94,9%.
În mod corespunzãtor, ºi ritmurile înregistrate s-au înscris în valori
inegale. Dacã pe întreaga perioadã analizatã ritmul mediu anual de creºtere
a fost de 3,92%, în 1922-1925 valoarea lui a crescut la 10,18%, în 19281932 a scãzut la -5,05%, iar în 1933-1939 s-a ridicat la 10%.
Atât dinamica, cât ºi ritmul acestei evoluþii au urmat astfel drumul
sinuos al unei dezvoltãri ascendente, dar brãzdate de variaþii alternatoscilatorii ºi care în linii mari a parcurs-o în proporþii ºi intensitãþi diferite,
dupã cum arãtãm în studiul anterior, ºi producþia industrialã cercetatã. În
primii ani postbelici, evoluþia personalului ocupat este puternic impulsionatã

404
de procesul refacerii; ulterior, pânã prin 1929/1930, nivelul ocupãrii, deºi
este într-o uºoarã descreºtere, se menþine la cote ridicate, superioare
nivelului mediu atins în anii precedenþi; în anii crizei economice mondiale,
personalul ocupat se micºoreazã vertiginos; anii postcrizã se scurg sub
semnul unei cereri crescânde de forþã de muncã industrialã, ceea ce a ºi
dus la un spor substanþial în planul ocupãrii ei.
Tabelul 29
Dinamica personalului mediu anual ocupat în industria “mare”
prelucrãtoare din România, 1921-1939
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1921 100 104,8 119,8 140,2 147,4 144,8 144,8 141,6 137,3 125,7 109,9 102,5 113,4 132,3 147,8 165,5 181,7 191,2 199,8
1922
100 114,3 133,8 140,6 138,2 138,2 135,1 131,0 119,9 104,9 97,8 108,2 126,3 141,0 158,2 173,4 182,5 190,7
1923
100 117,0 123,0 120,8 120,8 118,2 114,6 104,9 91,8 85,6 94,7 110,4 123,4 138,1 151,7 159,6 166,8
1924
100 105,1 103,3 103,2 101,0 97,9 89,7 78,4 73,1 80,9 94,4 105,4 118,3 129,6 136,4 142,5
1925
100 98,3 98,2 96,1 93,2 85,3 74,6 96,6 77,0 89,8 100,3 112,3 123,3 129,8 135,6
1926
100 99,9 97,8 94,8 86,8 75,9 70,8 78,3 91,4 102,1 114,3 125,5 132,1 138,0
1927
100 97,8 94,9 86,9 76,0 70,8 78,4 91,4 102,1 114,4 125,6 132,2 138,1
1928
100 96,9 88,8 77,6 72,4 80,1 93,4 104,4 116,9 128,4 135,0 141,1
1929
100 91,6 80,1 74,7 82,6 96,4 107,7 120,6 132,4 139,3 145,6
1930
100 87,4 81,5 90,2 105,3 117,6 131,7 144,6 152,1 159,0
1931
100 93,3 103,2 120,4 134,5 150,6 165,3 174,0 181,8
1932
100 110,6 129,1 144,2 161,5 177,3 186,5 194,9
1933
100 116,6 130,3 145,9 160,2 168,6 176,2
1934
100 117,7 125,1 137,4 144,5 151,0
1935
100 112,0 123,0 129,4 135,2
1936
100 109,8 115,5 120,7
1937
100 105,2 109,9
1938
100 104,5
1939

Sursa : Calculat dupã datele anexei 1.

O evoluþie aproape identicã putem constata ºi în privinþa ocupãrii
muncitorilor în industria analizatã. Explicabil dacã þinem seama cã ponderea
lor în ansamblul personalului ocupat atingea valori de peste 80% în toate
ramurile industriei respective. Tabelul 30 o confirmã concludent 32.
Dar fie cã avem în vedere numãrul total al salariaþilor, fie pe cel al
muncitorilor, evoluþiile semnalate sintetizau evoluþiile diferite parcurse de
persoanele ocupate în diferite ramuri ale industriei cercetate. Tabelul 31 ne
oferã o imagine revelatoare pentru orice judecatã de valoare în aceastã
privinþã33.
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Tabelul 30
Ponderea muncitorilor în totalul personalului ocupat în industria
prelucrãtoare mecanizatã în România interbelicãx
- în % Perioadele
1921/1924 1925/1929 1930/1934 1935/1939
Alimentarã
85,0
85,9
82,5
84,1
Textilã
92,2
91,7
90,4
91,4
Pielãrie
87,7
87,7
86,7
85,0
Hârtie
86,3
89,0
83,6
85,8
Metalurgie ºi electrotehnicã
90,8
89,4
88,7
89,7
Chimie
86,8
85,5
82,7
82,6
Lemn
92,7
92,1
91,3
90,5
Materiale de construcþii
93,5
92,6
90,5
91,1
Ramurile

x

Medii anuale.

Tabelul 31
Dinamica salariaþilor ocupaþi în industria prelucrãtoare
mecanizatã din România, în 1921-1939x
- 1921-100 Anii Alimentarã Textilã Pielãrie Hârtie Metalurgie Chimie, Lemn Materiale de
rafinãrii
construcþii
1922
94,3
123,4 120,9 103,5
98,2
115,8
112,6
93,7
1923
98,1
194,4 142,8 116,0
101,6
138,4
131,4
102,6
1924
116,9
289,4 144,8 135,9
112,1
152,0
143,6
132,9
1925
114,7
309,3 153,1 149,8
113,9
163,1
154,3
145,1
1926
118,1
286,9 154,3 150,3
115,6
174,9
145,3
140,3
1927
134,0
324,1 154,2 148,4
115,3
193,1
120,2
141,0
1928
125,5
356,4 153,3 157,7
108,9
214,7
106,4
137,0
1929
107,3
351,1 136,1 160,5
108,5
222,9
106,7
130,8
1930
97,6
340,0 119,2 147,4
98,4
210,8
92,6
121,8
1931
90,8
332,1 101,5 136,3
76,4
206,3
72,4
103,9
1932
82,2
347,8
98,2 134,3
68,0
184,2
63,3
93,7
1933
94,0
411,9 117,0 138,1
77,7
176,9
66,1
100,2
1934
111,5
471,9 141,8 158,0
93,3
214,3
75,5
111,2
1935
117,4
503,4 156,0 181,0
110,4
245,0
88,5
122,8
1936
123,7
556,9 165,4 198,3
135,6
253,6
100,0
142,3
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Anii Alimentarã Textilã Pielãrie Hârtie Metalurgie Chimie, Lemn Materiale de
rafinãrii
construcþii
1937
130,2
634,8 182,1 213,1
144,6
282,1
110,3
158,5
1938
140,3
594,3 201,3 222,8
140,1
320,0
114,7
159,2
1939
159,0
691,6 217,8 225,7
159,3
342,4
110,6
154,5
x

Calculat dupã Anuarul statistic al României 1939/1940, p. 480-493.

Datele cuprinse în acest tabel ne aratã, mai întâi, cã, faþã de 1921, în
1939, în toate ramurile industriale menþionate personalul ocupat
numericeºte s-a mãrit. Cel mai mult s-a mãrit personalul ocupat în industria
textilã, care între datele specificate înregistreazã un spor de peste 6,9 ori;
cel mai puþin s-a mãrit personalul ocupat în industria lemnului, unde se
constatã o creºtere cu numai 10,6%. Între aceste douã ramuri industriale se
înscriu creºterile înregistrate în industria chimiei (rafinãrii de þiþei) de 3,4 ori,
în industria hârtiei de peste 2,2 ori, în industria metalurgicã ºi alimentarã de
aproape 1,6 ori ºi în industria materialelor de construcþii de peste 1,5 ori.
Aceleaºi date din tabel ne mai învedereazã cã între 1921 ºi 1939
nivelul cel mai scãzut de ocupare a personalului salariat din industria
studiatã se constatã: în industria alimentarã în 1932, în industria textilã în
1922, în industria pielãriei în 1932, în industria metalurgicã ºi în industria
lemnului în 1932 ºi în cea a materialelor de construcþii în 1932. Cu alte
cuvinte spus scãderea mai mare se semnaleazã, cum era de aºteptat în
anii crizei economice mondiale.
Dupã cum datele din tabel ne atrag atenþia asupra faptului cã atât
înainte, cât ºi dupã momentele specificate, personalul ocupat în industria la
care ne referim aici s-a înscris pe o curbã fluctuant-oscilantã.
În sfârºit, din datele prezentate mai reiese cã nivelul ocupãrii forþei de
muncã în anii postcrizã a fost superior nivelului înregistrat înainte de crizã.
Evoluþiile semnalate reflectau în fond structurile pe ramuri ale
personalului ocupat ºi schimbãrile intervenite în cadrul acestor structuri. O
imagine sinteticã asupra lor ne oferã datele din tabelul 32.
Ele ne dezvãluie cã în sânul procesului ocupaþional din industria cercetatã pot fi detectate cel puþin trei tendinþe. O primã tendinþã ascensionalã
este concretizatã de personalul ocupat în industria textilã ºi chimicã (inclusiv
rafinãriile). În industria textilã, bunãoarã, ponderea personalului citat în
totalul salariaþilor industriei studiate a urcat de la 10,3% în 1921/1924 la
24,3% în 1935/1939, amplificându-se astfel cu 14 puncte procentuale,
valoare nemaicunoscutã de nicio altã ramurã industrialã specificatã în tabel.
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În industria chimicã (inclusiv în rafinãriile de petrol), ponderea respectivã,
între aceleaºi date, urcã de la 6,4% la 9,6%, adicã cu 3,2 puncte.
Tabelul 32
Structura pe ramuri a personalului ocupat în industria “mare”
prelucrãtoare în România interbelicã
- în % Ramurile

Perioadele
1921/1924 1925/1929 1930/1934 1935/1939
Alimentarã
15,6
14,7
14,3
13,3
Textilã
10,3
16,0
22,9
24,3
Pielãrie
4,6
4,4
4,2
4,4
Hârtie
4,4
4,9
5,5
5,4
Metalurgie ºi electrotehnicã
22,7
19,9
17,9
19,7
Chimie
6,4
8,0
10,0
9,6
Lemn
27,0
22,6
16,3
15,2
Materiale de constr.
9,0
9,5
8,9
8,1
x

Medii anuale.

Sursa: Întocmit conform datelor din anexa III.

O a doua tendinþã, opusã, respectiv descendentã, este pregnant materializatã îndeosebi de personalul ocupat în industria lemnului ºi în industria alimentarã: în industria lemnului ponderea personalului menþionat de la
27% în 1921/1924 se micºoreazã la 15,2% în 1935/1939, diminuându-se
astfel cu 11,8 puncte, iar în industria alimentarã coboarã de la 15,6% la
13,3%, adicã cu 2,3 puncte.
Cea de-a treia tendinþã – stagnantã – este reprezentatã de evoluþia
personalului ocupat în celelalte ramuri industriale unde greutatea lui
specificã în totalul personalului ocupat în întreaga industrie prelucrãtoare se
menþine la nivelul unor valori mai mult sau mai puþin constante. Este cazul,
de pildã, cu personalul ocupat în industria hârtiei, a pielãriei, a materialelor
de construcþie.
De observat cã miºcarea personalului ocupat în industria analizatã a
vizat acele ramuri tradiþionale legate de industria uºoarã ºi alimentarã ºi de
industriile de export ºi mai puþin de acelea capabile sã disemineze progresul
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tehnic ºi tehnologic la nivelul epocii ºi care, prin efectul lor propagat, sã
ducã la schimbãri structurale substanþiale. Este grãitor, spre pildã, cã
personalul ocupat în industria construcþiilor de maºini ºi motoare deþinea în
1938 o pondere de numai 3,4% în totalul personalului industriei metalurgice
ºi 1,8% în cel ocupat în întreaga industrie producãtoare mecanizatã. De
precizat, totodatã, cã asemenea valori erau mai scãzute decât în 1925,
când, în primul caz, era de 5,3%, iar în cel de al doilea de 2%, ceea ce
evidenþia un proces regresiv în domeniul ocupãrii forþei de muncã.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra miºcãrii personalului
ocupat de ramurile industriei prelucrãtoare mecanizate este de ajuns sã
menþionãm cã, pentru perioada 1921/1924-1935/1939, coeficientul de
schimbãri structurale al personalului amintit era doar de 6,7, mãrime,
evident, modestã. Mai mult decât atât, un calcul similar al aceluiaºi
coeficient efectuat pentru fragmente de timp mai limitate ne atrage atenþia
cã, ºi aºa modeste cum au fost schimbãrile structurale vizate, au avut loc
îndeosebi la jumãtatea deceniului al patrulea. Bunãoarã, între 1921/1924 ºi
1930/1934, coeficientul menþionat se înscria într-o valoare de 6,24, pe când
în 1930/1934-1935/1939 într-una de numai 1,06. Sã notãm însã cã, fie ºi
modice, modificãrile structurale din anii 1930/1934 nu s-au datorat unor
procese obiective anterioare, intrinseci dezvoltãrii noastre industriale de
atunci, ci unor mãsuri de excepþie întreprinse pe linie de stat pentru
atenuarea efectelor dezastruoase pe care criza economicã mondialã le-a
avut asupra economiei noastre naþionale, între care mãsuri de amintit:
contingentarea importurilor, restricþii în domeniul schimbului valutar ºi al
transferurilor de beneficii etc.

2. Productivitatea muncii
Rezultatele unui calcul indicativ34 învedereazã – dupã cum lesne se
poate constata din cifrele tabelului 33 – cã în perioada cercetatã productivitatea muncii în industria prelucrãtoare mecanizatã din România a înregistrat o creºtere aproape similarã cu cea constatatã în cazul forþei de muncã,
dar cã pe parcurs creºterea respectivã a fost mult mai inegalã ºi sinuoasã.
Potrivit calculelor, în 1921-1939 productivitatea muncii studiate s-a mãrit cu
96,7%, adicã în aproape douã decenii s-a dublat. Dar, pe când între 1921 ºi
1931 se constatã o augmentare de peste 300%, între 1931 ºi 1939
observãm, dimpotrivã, o scãdere cu aproape 35%. Variaþii importante
întâlnim însã ºi în cadrul segmentelor de timp specificate. În 1921-1923,
indicele productivitãþii muncii urcã la 133,8%, dupã care, doi ani consecutivi,
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coboarã mai întâi la 97,3% ºi apoi la 79,2%, pentru ca ulterior, pânã în
1931, sã creascã pânã la 292,2% (1925-100%). Dupã 1931, valoarea lui
scade la 80,9 în 1932, pentru ca în 1933 faþã de anul precedent sã creascã
cu 10%, cu 20,3% în 1934, dar începând cu 1934, an de an sã scadã
vertiginos: în 1939 indicele respectiv era mai mic cu aproape 33% faþã de
nivelul anului 1934, situându-se astfel la o cotã cu puþin deasupra aceleia
realizate cu peste un deceniu în urmã, adicã în 1928.
Tabelul 33
Dinamica productivitãþii muncii în industria “mare”
prelucrãtoare din România, 1921-1939
- calculat dupã valoarea adãugatã brutã exprimatã în preþuri constante 1921 1922 1923
1921 100 118,4 133,8
1922
100 113,0
1923
100
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1924
130,1
109,9
97,3
100

1925
103,1
87,1
77,1
79,2
100

1926
133,1
112,4
99,5
102,3
129,2
100

1927
157,6
133,1
117,8
121,1
152,9
118,3
100

1928
194,8
164,5
145,6
149,6
188,9
146,2
123,6
100

1929
214,2
180,9
160,1
164,5
207,7
160,7
135,8
109,9
100

1930
235,0
198,5
175,7
180,6
228,0
176,5
149,2
120,7
109,8
100

1931
301,3
254,5
225,2
231,4
292,2
226,2
191,2
154,7
140,8
128
100

1932
243,8
205,9
182,2
187,3
236,4
183,0
154,7
125,2
113,9
103,7
80,9
100

1933
268,3
226,6
200,5
206,1
260,2
201,4
170,2
137,7
125,3
114,1
89,0
110,0
100

1934
293,3
247,7
219,2
225,3
284,5
220,2
186,1
150,5
137,0
124,8
97,3
120,3
109,4
100

1935
270,1
228,1
201,8
207,4
261,9
202,7
171,3
138,6
126,1
114,8
89,5
110,6
100,5
91,4
100

1936
231,3
195,4
172,9
177,7
224,4
173,7
146,8
118,8
108,1
98,5
76,8
94,9
86,3
78,9
85,9
100

1937
215,0
181,6
160,7
165,2
208,6
161,5
136,5
110,4
100,5
91,5
71,4
88,3
80,3
73,4
79,9
93,0
100

1938
199,5
168,5
149,1
153,2
193,4
149,7
126,5
102,3
193,1
84,8
66,1
82,1
74,6
68,2
74,2
86,4
92,9
100

1939
196,7
166,1
147,0
151,1
190,8
147,7
124,8
101,0
91,9
83,7
65,3
80,7
73,4
67,1
73,0
85,0
91,4
98,4

Sursa: Calculat potrivit lãmuririlor din nota 35.

Deosebit de inegalã a fost ºi intensitatea creºterii productivitãþii muncii
cercetate. Este suficient sã menþionãm cã în 1922-1931 ritmul mediu anual
de creºtere calculat prin media geometricã era de 11,66%, iar prin media
parabolicã de 9,7% ºi cã, în 1932-1939, valoarea acestuia, calculatã prin
aceleaºi medii, era de -5,19% ºi, respectiv, de -5,5%. Pe întreaga perioadã
interbelicã (1922-1939), ritmul mediu anual de creºtere a productivitãþii
muncii vii în industria “mare” producãtoare din România era de 3,83% (prin
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media geometricã) ºi, respectiv, de 7% (prin media parabolicã). Dincolo de
fluctuaþiile semnalate, reiese astfel cã productivitatea muncii studiate a
crescut în anii refacerii ºi în anii imediat urmãtori ºi cã a scãzut în perioada
crizei economice mondiale ºi a avântului relativ de dupã crizã.
Pe ramuri industriale, evoluþia productivitãþii muncii este însã extrem
de sinuoasã. Spre ilustrare redãm în tabelul 34 rezultatele unor calcule
orientative efectuate pe un fragment de 13 ani ºi pe o seamã de produse
reprezentative ale fiecãrei ramuri industriale specificate.35
Datele din tabel evidenþiazã, ca ºi în cazul evoluþiei forþei de muncã,
interfaþa a trei tendinþe.
O primã tendinþã este ilustratã de evoluþia ascendentã a productivitãþii
muncii în industrii ca: chimia (rafinãriile de þiþei)36, materialele de construcþie37
ºi hârtia38, unde creºterile au fost ºi ca nivel, ºi ca intensitatea însemnate.
De pildã, în 1927-1938, productivitatea muncii în industria chimicã a crescut
cu 115,8%, într-un ritm mediu anual de 9,1%, în industria materialelor de
construcþii sporul a fost de aproape 1,6 ori, realizat într-un ritm de 4%, iar în
industria hârtiei acelaºi indicator s-a mãrit cu 30,3%, înregistrând astfel un
ritm de 2,5%.
O a doua tendinþã este relevatã de evoluþia descendentã a productivitãþii muncii într-o seamã de ramuri industriale. În industria pielãriei39, de
exemplu, în 1938 faþã de 1926, productivitatea muncii a scãzut cu 40,2%,
într-un ritm mediu anual de -6,6%; în industria lemnului40 ea s-a micºorat cu
36,7%, într-un ritm de -4,8% ºi în industria textilã41 s-a diminuat cu 24,1%
într-un ritm mediu de -2,4%.
Tabelul 34
Dinamica productivitãþii muncii vii în unele ramuri ale industriei
prelucrãtoare mecanizate în România 1926-1935
1926 = 100
Anii Alimentarã Textilã Pielãrie Hârtie Metalurgie Chimie Lemn
1926
1927
1928
1929
1930
1931

100
73,4
112,0
129,2
140,7
84,9

100
84,1
88,8
82,1
97,4
82,1

100
99,2
90,8
108,9
81,7
112,3

100
99,1
103,9
102,3
125,5
129,0

100
114,7
119,5
112,9
120,2
91,0

100
100,7
104,8
150,1
145,2
141,9

100
97,3
97,5
86,2
97,2
92,5

Materiale de
construcþii
100
100,1
108,9
123,6
130,7
123,1
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Anii Alimentarã Textilã Pielãrie Hârtie Metalurgie Chimie Lemn
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

81,6
84,3
85,4
80,7
72,8
61,7
89,9

93,9
95,1
98,3
79,5
84,2
85,3
75,9

107,7
108,4
86,3
81,3
75,1
67,6
59,8

107,7
113,4
127,8
120,9
125,8
131,0
130,3

91,5
112,3
103,3
102,7
98,2
100,9
105,9

249,0
218,3
240,0
234,3
239,7
174,0
215,8

72,6
79,7
98,0
78,1
73,7
71,2
63,3

Materiale de
construcþii
136,0
136,9
147,5
138,4
126,1
137,9
156,2

Într-o a treia tendinþã se înscrie evoluþia productivitãþii muncii din
celelalte ramuri industriale, unde nivelurile atinse (pozitive sau negative)
sunt neînsemnate. Este, spre exemplu, cazul productivitãþii muncii în industria
metalurgicã42, unde se constantã o creºtere cu 5,9% într-un ritm mediu de
0,9% ºi în industria alimentarã43, unde se înregistreazã o scãdere cu 10,1%,
într-un ritm mediu anual de -0,4%. De observat, totodatã, cã pe parcursul
segmentului de timp menþionat variaþiile au fost extrem de inegale. Bunãoarã,
în industria alimentarã, nivelul cel mai ridicat al productivitãþii muncii se constatã în anul 1930 (140,7%) ºi cel mai scãzut în 1937 (61,7%); în industria
textilã, în mod corespunzãtor, în 1934 (98,3%) ºi în 1938 (75,9%); în
industria pielãriei în 1929 (108,9%) ºi în 1938 (59,8%); în industria hârtiei în
1937 (131%) ºi în 1927 (99,1%); în industria metalurgicã în 1930 (120,2%)
ºi în 1931 (91%); în industria chimicã (rafinãrii de þiþei) în 1932 (249%) ºi în
1926 (100%); în industria lemnului în 1926 (100%) ºi în 1938 (63,3%); în
industria materialelor de construcþii în 1938 (156,2%) ºi în 1926 (100%).
Contribuþia factorilor de creºtere a producþiei industriale
Dacã se observã datele referitoare la forþa de muncã ºi la
productivitatea muncii, se poate lesne constata, înainte de toate, cã
traiectoriile parcurse de evoluþia celor doi factori au fost extrem de diferite.
Atenþia ne este reþinutã, în primul rând, de faptul cã, în decursul celor
18 ani specificaþi, productivitatea muncii s-a situat timp de 14 ani pe o curbã
superioarã ºi numai timp de 4 ani pe una inferioarã curbei pe care s-a
înscris evoluþia personalului ocupat. Din aceºti 4 ani, 3 ani aparþin perioadei
refacerii ºi dezvoltãrii de dinainte de criza economicã mondialã, ºi anume în
1924, 1925 ºi 1926, ºi doar 1 an perioadei postcrizã, respectiv în 1939.
În al doilea rând, datele ne mai atrag atenþia asupra faptului cã în unii
ani curbele celor doi indicatori analizaþi, când urcã, când coboarã paralel.
Bunãoarã, urcã în anii 1921-1923 ºi 1932-1935 ºi coboarã în anii 1931-1932.
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Cel mai frecvent însã se constatã o traiectorie divergentã între
evoluþiile productivitãþii muncii ºi al forþei de muncã, mai exact spus, în timp
ce prima urcã, cea de a douã coboarã ºi invers. Spre pildã, curba
productivitãþii muncii urcã ºi, respectiv, cea a forþei de muncã coboarã în
anii 1927-1931, iar în anii 1924-1925, dimpotrivã, curba productivitãþii
muncii coboarã, iar a forþei de muncã urcã.
Dar datele invocate ne mai capteazã interesul ºi prin traiectoriile
urmate de cei doi factori menþionaþi faþã de curba producþiei. Impresia
generalã este cã cel mai aproape de curba producþiei s-a situat curba
productivitãþii muncii, ceea ce înseamnã cã în unii ani acest lucru sã nu-l
putem constata ºi în privinþa curbei pe care s-a înscris evoluþia forþei de
muncã, ca, de pildã, în 1923-1924 ºi 1932-1935.
De aici reiese prima constatare, ºi anume cã la creºterea producþiei
industriei analizate contribuþia celor doi factori a fost cu totul inegalã,
productivitatea muncii având în aceastã creºtere, cel puþin pe o perioadã
mai mare de timp, o preponderenþã evidentã faþã de forþa de muncã.
Calculele întreprinse concretizeazã cifric aceastã contribuþie cu
nuanþãrile ce se impun.
Astfel, pe întreaga perioadã cercetatã, asupra creºterii producþiei,
factorul cu contribuþia cea mai mare a fost productivitatea muncii, care s-a
înscris într-o valoare de 65,9%, pe când forþa de muncã doar cu 34,1%. Pe
fragmente mai limitate de timp, situaþia este însã schimbatã. Dacã, spre
pildã, în 1921-1931 contribuþia productivitãþii muncii se ridica la 95,7% ºi a
forþei de muncã în mod corespunzãtor numai la 4,3%, în 1931-1939
productivitatea muncii se înscrie cu un aport negativ de -26%, pe când forþa
de muncã, în compensare, cu unul pozitiv, de +126.
Astfel de inegalitãþi ºi variaþii se întâlnesc însã ºi în cadrul segmentelor
de timp menþionate. Situaþiile din prima parte a intervalului perioadei studiate
sunt cât se poate de elocvente. În 1921-1923, la creºterea producþiei cu
60,3%, productivitatea muncii contribuise în proporþie de 67,2% ºi forþa de
muncã de 32,8%. În 1923-1926, producþia a crescut cu 20,3%, la aceasta
contribuþia productivitãþii muncii fiind de 103%, iar a forþei de muncã de -3%.
Dar în 1926-1931 producþia a crescut cu 71,7%, la care contribuþia productivitãþii a fost de 133,6%, pe când a forþei de muncã de -33,6%.
Datele reieºite din calcule învedereazã astfel cã în perioada refacerii
ºi a consolidãrii complexului economic naþional, edificat sub impactul actului
unirii de la 1918, productivitatea muncii are o contribuþie în creºtere la
creºterea producþiei industriale, însoþind în acelaºi timp printr-o intensitate
mai mare sporul de personal ocupat. Aceleaºi date ne aratã, de asemenea,
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cã în anii crizei economice mondiale aportul productivitãþii muncii la
creºterea producþiei scade ca urmare a prãbuºirii vertiginoase a producþiei
înseºi, pe fondul diminuãrii personalului ocupat. Iar reducerea în continuare
a contribuþiei respective are loc în virtutea faptului cã dupã crizã personalul
ocupat numericeºte se mãreºte cu o intensitate relativ acceleratã.
Dar inegalitãþi ºi variaþii simþitoare se constatã ºi între contribuþiile
celor doi factori la creºterea producþiei ramurilor industriei cercetate. Privite
din aceastã perspectivã, rezultatele unor calcule întreprinse pe perioada
1926-1939 sunt grãitoare.
Dacã privim datele pe întreaga perioadã consemnatã în tabelul 35
(1926-1938), observãm cã aportul celor doi factori se înscrie în valori
pozitive în industria metalurgicã ºi în valori negative în industriile alimentarã
ºi lemnului. Între aceleaºi date, contribuþia productivitãþii muncii înregistreazã
mãrimi pozitive, iar a forþei de muncã negative, în industriile hârtiei, chimiei
ºi materialelor de construcþii, iar contribuþii negative ale productivitãþii muncii
ºi pozitive ale forþei de muncã în industria textilã ºi pielãriei.
Tabelul 35
Contribuþia productivitãþii muncii (W) ºi a forþei de muncã (L)
la creºterea producþiei (Q) principalelor ramuri ale industriei
prelucrãtoare din România, în 1926-1939
Ramurile

Q

Contribuþia
W
L

1. Alimentarã
1926-1938 -13,3 -73,0
1926-1932 -58,9 -15,8
1932-1938 229,2 -56,2
2. Textilã
1926-1938 229,2 -56,2
1926-1931 106,1
-278
1931-1938 216,0 -15,2
3. Pielãrie
1926-1938 -14,3 -402,8
1926-1930 -38,1 -36,5
1930-1938 138,4 +132
4. Hârtie
1926-1938 201,3 +46,2
1926-1932 102,8 +260
1932-1938 195,8 +64,5

-27,0
-84,2
+156,2
+156,2
+378
+115,2
+302
-64
-32
-53,8
-160
+35,5

Ramurile

Q

5. Metalurgicã
1926-1938 154,8
1926-1932 68,5

Contribuþia
W
L
+15,7
-29,3

6. Chimicã
1926-1938 200,6 +106,9
1926-1929 150,3 +99,8
1929-1938 133,5 +121,2
7. Lemn
1926-1938 -42,2
-79,6
1926-1932 -63,6
-21,5
1932-1938 158,8 +140,1
8. Materiale de construcþii
1926-1938 147,7 +111,3
1926-1931 -19,2 +179,2
1931-1938 162,8 +46,6

+84,3
-70,7
-6,9
+0,2
-21,2
-20,4
-78,5
-40,1
-11,3
-79,2
+53,4
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Datele referitoare la anii 1926-1931 (sau momentul când criza
economicã mondialã împinge ºi producþia româneascã sã atingã nivelul cel
mai scãzut) evidenþiazã cã numai în industria chimicã se întâlneºte cazul
când ambii factori au o contribuþie pozitivã, dar în patru ramuri industriale au
o contribuþie negativã, frenatorie, ºi anume în industriile: alimentarã,
pielãrie, metalurgie ºi lemn.
Productivitatea muncii contribuie pozitiv ºi forþa de muncã negativ în
industria hârtiei ºi a materialelor de construcþii, pe când situaþia inversã se
înregistreazã în industria textilã.
În anii de ieºire din crizã ºi de avânt, cei doi factori au un aport pozitiv
în industriile: alimentarã, hârtie, metalurgie ºi materiale de construcþie. În
aceiaºi ani, productivitatea contribuie pozitiv, iar forþa de muncã negativ în
industria pielãriei, chimiei ºi lemnului, iar în industria textilã, dimpotrivã,
contribuþia pozitivã e de partea forþei de muncã ºi cea negativã de partea
productivitãþii muncii.
Dar indiferent de semnul sub care se înscrie contribuþia celor doi
factori la sporul producþiei industriale, creºterea productivitãþii muncii a
devansat constant, an de an, creºterea salariilor personalului ocupat.
Datele din tabelul 36 ne relevã cã indicele de devansare a salariilor de
cãtre productivitatea muncii în industria studiatã este an de an supraunitar,
oscilând între o mãrime minimã de 1,137 (în 1928) ºi o mãrime maximã de
2,189 (în 1934). ªi aceasta, pe de o parte, prin menþinerea salariilor la un
nivel de creºtere scãzut ºi în scãdere, iar pe de altã parte, prin asigurarea
unei cote ridicate de creºtere ºi de intensitate a productivitãþii muncii. Este
concludent cã, faþã de 1927, în 1939 (salariile reale) s-au micºorat cu 6,2%,
într-un ritm mediu anual de -0,54%, în timp ce productivitatea muncii s-a
mãrit cu 24,8%, într-un ritm mediu anual de 1,86%.
Tabelul 36
Devansarea salariilor de cãtre productivitatea muncii în industria
prelucrãtoare din România, 1927-1939
Anii

1927 = 100
W/S
xx
Salariu real (S) W
1927
100,0
100,0 100,0
1928
108,7
123,6 1,137
1929
112,0
135,9 1,213

Anii

1927 = 100
W/S
Salariu real (S) W
1935
82,8
171,4 2,070
1936
82,4
146,8 1,781
1937
84,0
136,4 1,623
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Anii
1930
1931
1932
1933
1934
x

1927 = 100
Salariu real (S) W xx
110,0
149,1
97,2
191,2
85,1
154,7
88,0
170,2
85,0
186,1

W/S
1,354
1,967
1,818
1,934
2,189

Anii

1927 = 100
W/S
Salariu real (S) W
1938
86,4
126,6 1,465
1939
93,8
124,8 1,330

S - salariul real.44

xx

W - productivitatea muncii.

Urmãrind tendinþele în cadrul cãrora au evoluat aceºti indicatori, sã
notãm, mai întâi, micºorarea progresivã a ponderii salariilor în totalul valorii
adãugate brute din industria investigatã45. Bunãoarã, în 1927, salariile
deþineau în valoarea menþionatã o pondere de 32,5%, iar în 1939 cobora la
28,7%, reducerea fiind de 3,8 puncte procentuale. Reversul acestui proces
ne impune constatarea cã, dimpotrivã, plusvaloarea ºi suma amortizãrii s-au
înscris într-o pondere în urcare de la 67,5% în 1927 la 71,3%. De unde ºi
concluzia fireascã cã o atare tendinþã concretiza presiunea crescândã a
exploatãrii masei de salariaþi, în primul rând a muncitorilor, de cãtre clasa
dominantã a epocii, proprietarã ºi beneficiarã a principalelor mijloace de
producþie. Pentru a avea o imagine concretã asupra acestei presiuni este
suficient sã menþionãm cã raportul între plusvaloare, inclusiv suma
amortizãrilor, ºi masa salariilor era în 1927 de 2,077, iar în 1939 de 2,486.
Dar la cele menþionate mai sus s-a fãcut simþitã ºi o altã tendinþã
cantonatã în procesul sinuos ºi contradictoriu al înzestrãrii tehnice a muncii.
În detectarea acestei tendinþe sã apelãm, mai întâi, la o informaþie
documentarã uneori citatã, dar insuficient analizatã, ºi anume despre
importul de aparate, motoare ºi maºini.46
Ceea ce ne atrage atenþia la datele47 din tabelul 37, este, înainte de
toate, sporul de peste 4,4 ori al importului menþionat în timp de aproape
douã decenii ºi ritmul mediu relativ accelerat, de 8,7%, în care a avut loc
acest import. O atare apreciere nu poate însã sã treacã cu vederea cã
respectiva creºtere reflectã nivelul extrem de scãzut în anul de bazã al
achiziþionãrii din strãinãtate de produse ca cele vizate aici. Þinând seama de
aceste fapte, sporul a fost în fond destul de modest: în 1938 importul citat
era, spre pildã, superior anului 1921 cu numai 16,2%, ritmul mediu anual de
creºtere fiind doar de 0,88%. Dar mai important considerãm a releva cã
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aproape 64% (63,7%) din totalul importului de aparate, motoare ºi maºini
realizat în 1919-1938 a fost efectuat în prima jumãtate a perioadei interbelice,
ºi anume între 1918 ºi 1929, ºi doar 36% în cea de a doua parte, din care
aproape 24% (23,8%) priveºte importul dintre anii 1934 ºi 1938. Reiese
astfel cã, în fapt, echiparea industriei prelucrãtoare mecanizate din România
interbelicã cu tehnicã occidentalã a avut loc în anii refacerii ºi ai dezvoltãrii
antecrizã. În anii crizei, importul citat scade vertiginos comparativ cu nivelul
anului 1928, în 1932 importul de aparate, maºini ºi motoare se reduce la
23,1%, într-un ritm mediu anual de -30,6%.
Tabelul 37
Importul de aparate, maºini ºi motoare în România între 1919 ºi 1938
Anii
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Tone % din
Indici
total 1919=100 1928=100
9.360 1,5
100
17,1
13.549 2,1
144,7
24,7
36.115 5,6
385,8
66,0
58.062 9,0
620,3
106,1
35.540 5,5
379,7
64,9
29.505 4,6
315,2
53,9
32.426 5,1
346,4
59,2
40.940 6,4
437,4
74,8
46.467 7,3
496,4
84,9
54.736 8,6
584,8
100

Anii

Tone

1929 51.491
1930 34.949
1931 17.474
1932 12.688
1933 14.498
1934 21.766
1935 21.594
1936 26.337
1937 40.585
1938 41.966
Total 640.048

% din
Indici
total 1919=100 1928=100
8,0
550,1
94,1
5,5
373,4
63,8
2,7
186,7
31,9
2,0
135,6
23,1
2,3
154,9
26,5
3,4
232,5
39,8
3,4
230,7
39,5
4,1
281,4
48,1
6,3
433,6
74,1
6,6
448,4
76,7

În aceste condiþii, importul din anii respectivi puþin probabil cã putea
fie ºi întreþine parcul de aparate, maºini ºi motoare, ca sã nu mai vorbim de
imposibilitatea completãrii utilajului industrial din România de atunci. În anii
postcrizã, importul analizat se mãreºte considerabil: în 1933-1938 el creºte
de peste 3,3 ori, într-un ritm mediu anual de 22,05%, fãrã însã ca prin
aceasta sã se ajungã la nivelul de dinainte de crizã, ceea ce ne ºi îndreptãþeºte sã credem cã acest import abia dacã era în stare ca, pe lângã satisfacerea necesitãþilor de întreþinere a utilajului vechi, sã asigure, în proporþii cât
de cât normale, înlocuirea maºinilor ºi motoarelor uzate cu altele noi.
O informaþie mai apropiatã de indicatorii analizaþi aici priveºte
înzestrarea personalului ocupat cu forþã motrice48.
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Datele din tabelul 38 pun în luminã, mai întâi, cã forþa motrice medie
anualã instalatã pe întreaga perioadã cercetatã a crescut de peste 2,2 ori,
iar personalul mediu anual ocupat s-a mãrit cu 99,8%, deci forþa motrice s-a
amplificat mai mult decât personalul ocupat, ceea ce avea sã aibã drept
consecinþã o forþã motrice pe un personal ocupat în 1939 superioarã cu
11,6% faþã de 1921. Sub raportul intensitãþii, aceasta înseamnã cã, în timp
ce forþa motrice evoluase cu un ritm mediu anual de 4,5%, personalul
ocupat a crescut într-un ritm de 3,9% ºi înzestrarea tehnicã cu un ritm
mediu de 0,6%. Dar, în 1921-1930, forþa motrice se mãreºte cu 45,1%, întrun ritm mediu anual de 4,2%, personalul ocupat numericeºte creºte cu
25,7%, într-un ritm mediu de 2,6%, iar înzestrarea tehnicã cu 15,4%, într-un
ritm mediu de 1,6%, pe când în 1932/1939 nivelul de creºtere sporeºte cu
61,5%, într-un ritm mediu de 6,2%, personalul ocupat se mãreºte cu 81,8%
ºi înzestrarea tehnicã scade cu peste 11%, într-un ritm mediu de -1,5%.
Tabelul 38
Înzestrarea personalului ocupat cu forþã motrice în industria
prelucrãtoare mecanizatã din România, în 1921-1939
Anii
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

KW
100
104,5
110,3
112,8
113,4
116,0
127,5
137,1
142,1
145,1

1921=100
L
KW/L W/(KW/L)
100
100
100
104,8 99,7
1,187
119,8 92,1
1,453
140,2 80,5
1,616
147,4 76,9
1,340
144,8 80,1
1,661
144,7 88,1
1,789
141,6 96,8
2,012
137,3 103,5
2,070
125,7 115,4
2,036

Anii
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

KW
138,0
148,4
153,0
159,0
167,0
170,3
190,7
215,2
222,9

1921=100
L
KW/L W/(KW/L)
109,9 125,6
2,399
102,5 144,8
1,684
113,4 134,9
1,989
132,3 120,5
2,434
147,8 113,1
2,388
165,5 102,9
2,248
181,7 105,0
2,047
191,2 112,6
1,772
199,8 111,6
1,763

KW = cantitatea medie anualã de KW;
L = numãrul mediu anual de personal ocupat;
KW/L = înzestrarea tehnicã a muncii;
W/(KW/L) = coeficientul de devansare a înzestrãrii tehnice de cãtre productivitatea muncii.

De observat în acelaºi timp cã productivitatea muncii a devansat
continuu înzestrarea tehnicã, potrivit unui coeficient care a oscilat între o
mãrime minimã de 1,187 (în 1922) ºi una maximã de 2,434 (în 1934). În

418
perioada cercetatã, o asemenea devansare evidenþia faptul cã
productivitatea muncii, cu toate fluctuaþiile ºi oscilaþiile sale, a asigurat
constant un nivel ridicat de exploatare eficientã a fondurilor fixe productive
de care dispunea industria “mare” prelucrãtoare din þara noastrã.
O imagine fie ºi orientativã asupra acestui nivel ne oferã sugestiv
rezultatele unor calcule întreprinse49 pe temeiul datelor din tabelul 39.
Tabelul 39
Eficienþa înzestrãrii tehnice a muncii în industria prelucrãtoare
mecanizatã din România, în 1927-1939
Anii

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
Total

Indicele Personal Personal
producþiei ocupat ocupat
1927/100
real
necesar
creºterii
prod.
100
214.922 214.922
121,0
210.301 260.055
129,0
203.868 277.249
129,6
186.708 278.539
145,2
163.269 312.067
109,6
152.255 235.555
133,5
168.469 286.921
170,2
196.512 365.797
175,1
219.521 376.328
167,9
245.868 360.854
171,4
269.929 368.376
167,3
284.024 359.565

Salariul
Salariul
Diferenþa
real faptic personalu(6-5)
- mii lei - lui ocupat - mii lei necesar
- mii lei 7.267.816 7.267.816
7.566.176 8.794.020 1.227.844
7.027.362 9.375.452 2.348.090
6.382.783 9.419.075 3.036.292
6.875.941 10.552.858 3.676.917
6.757.054 7.965.528 1.208.474
8.299.667 9.702.521 1.402.854
9.702.340 12.369.791 2.667.451
9.820.281 12.725.908 2.905.627
10.394.329 12.202.639 1.808.310
10.736.487 12.457.003 1.720.516
11.113.266 12.159.050 1.045.784
23.048.159

Sporul mediu anual
de capital
investit
- mii lei 152.969
485.588
690.480
256.252
327.221
850.423
1.094.465
1.829.850
1.440.273
2.987.887
4.996.811
12.756.931

Potrivit datelor, diferenþa (col. 7) dintre salariul real faptic (col. 5) ºi cel
probabil (col. 6) se ridicã la o sumã totalã de peste 23 miliarde lei. Sporul
mediu anual de capital investit este egal cu suma totalã de aproape 12,8
miliarde lei. Întreaga sumã economisitã prin investiþiile efectuate se ridicã
astfel la 10,3 miliarde lei. Raportul dintre diferenþa totalã de salariu ºi sporul
mediu anual de capital investit se înscrie într-o mãrime de 1,8
(23048159000:12756931000), ceea ce însemna, exprimatã în timp, o
economie egalã cu 6,11 ani (11:1,8).

CAPITOLUL III. CÂTEVA SEMNIFICAÞII
Prin acþiunea factorilor menþionaþi de creºtere ai producþiei industriei
analizate, neîndoielnic cã s-a realizat o atragere mai mare în circuitul
economic ºi o valorificare superioarã a resurselor umane ºi materiale de
care dispunea þara în perioada interbelicã.
Vorbind de resursele umane, sã menþionãm cã, bunãoarã, în 1921,
personalul ocupat în industria aici studiatã deþinea în populaþia totalã a þãrii
o pondere de 0,9%, în 1928/1929 ponderea aceastã urcã la 1,2%, iar în
1937/1938 ajunge la 1,4%50.
Cât despre materiile prime, acestea au înregistrat sporuri importante.
În 1921-1939, volumul lor a crescut de peste 3,9 ori (392,2%), într-un ritm
mediu anual de 7,9%. Cea mai mare creºtere se constatã în 1921-1928,
când indicele respectiv s-a ridicat la 296%, ceea ce înseamnã un ritm mediu
de 14,5%, ºi cea mai redusã în 1928/1939, când valoarea indicelui vizat se
înscrie într-o mãrime de 132,5%, ritmul mediu fiind de 2,85%.51
De relevat, totodatã, cã în perioada cercetatã, concomitent cu
aceastã simþitoare creºtere, are loc o diminuare a ponderii importurilor ºi, în
mod corespunzãtor, o mãrire a ponderii resurselor autohtone de materii
prime. În 1929, greutatea specificã a materiilor prime importate era de
28,8% ºi a celei indigene de 71,2%. Peste 8 ani, adicã în 1937, ponderea
primelor cobora la 27,1% ºi a celorlalte urca la 72,9%.52
Strãine sau indigene, aceste materii prime au fost, pe parcursul
perioadei studiate valorificate la cote crescânde de eficienþã. În 1921-1939,
ponderea medie anualã a materiilor prime în producþia globalã se înscrie
într-o valoare de 53,5%. În 1921-1923, ponderea lor era puþin peste aceastã
medie, respectiv de 53,8%, dar în 1925-1929 depãºeºte sensibil media
citatã, urcând la 56,9%, pentru ca în 1930-1934 sã scadã la 50,8%, iar în
1935-1939 sã urce la 52,5%, menþinându-se astfel sub nivelul mediei
anuale a întregii perioade.53
Sub atare auspicii, producþia industriei prelucrãtoare mecanizate din
România interbelicã a înregistrat sporuri nu numai relativ însemnate, dar ºi
un aport în creºtere la asigurarea consumului total al þãrii de produse
industriale. Dacã în 1921 greutatea specificã a producþiei industriei
autohtone în consumul total era de 48,2%, în 1930 ea urcã la 68,7% ºi în
1938 ajunge la 78,6%, în 17 ani realizându-se astfel un spor de 30,4 puncte
procentuale. Sã notãm însã ºi aici cã la acest consum total industria
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studiatã a avut o contribuþie mai mare în prima parte decât în cea de a doua
parte a intervalului cercetat. În 1921-1930, ponderea amintitã urcã cu 20,5
puncte, pe când în 1930-1938 cu abia 9,9 puncte.54
Dar sub influenþa creºterii producþiei industriale autohtone însãºi
structura importului începe sã se modifice.
Tabelul 40
Structura importurilor în România, în 1921-1938
(%)
- calculat în preþuri curente Anii
Alimente Materii prime ºi semifabricate Produse finite Altele
1921-1924
9,7
4,5
85,8
1925-1929
7,0
8,7
84,1
0,2
1930-1933
7,0
10,9
81,0
1934-1938
5,2
16,1
78,4
0,3
Notã: Vezi anexa V.

Datele evidenþiazã fãrã dubiu cã “alimentele” ºi “produsele finite” s-au
înscris într-o pondere descendentã: ponderea primelor scade între 19211924-1934/1938 de la 9,7% la 5,2%, iar a “produselor finite” de la 85,8% la
78,4%. “Materiile prime ºi semifabricatele” deþin însã o pondere în urcare:
între aceleaºi date, valoarea acestei ponderi creºte de la 4,5% la 16,1%.
Modificãrile survenite în ponderile acestor produse au ºi determinat
pe ansamblul perioadei schimbãri structurale importante. Coeficientul de
schimburi structurale calculat pentru 1921/1924-1934/1938 se ridicã la 14,5.
Acelaºi coeficient calculat pentru anii 1930/1939-1934/1938 se înscrie într-o
valoare de 6,1, mãrime superioarã coeficienþilor calculaþi pentru segmentele
de timp anterioare (1921/1924-1925/1939=5,2 ºi 1925/1929-1930/1939=3,7),
ceea ce ne indicã faptul cã cele mai mari modificãri au avut loc între anii
crizei ºi cei ai avântului. Creºterea activitãþilor industriale în anii interbelici
este sintetic exprimatã în ponderea constant în urcare a produsului net industrial în venitul naþional ºi a personalului ocupat în populaþia activã a þãrii.
Potrivit unor calcule indicative, ponderea industriei “mari” în venitul
naþional a urcat de la 20,1% în 1924 la 22,7% în 1928, ajungând la 25,4% în
1938, sporul între 1924 ºi 1938, fiind de 5,3 puncte procentuale.56
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Cât despre personalul ocupat, acesta s-a înscris în totalul populaþiei
active a þãrii într-o pondere care a urcat de la 9,3% în 1924 la 10,2% în
1928, ajungând la 18,5% în 1938, diferenþa dintre mãrimile anilor 1921 ºi
1938 fiind de 1,2 puncte.57
Productivitatea muncii în industria “mare” se ridica astfel cu mult peste
nivelul atins pe ansamblul economiei. O probeazã concludent raportul dintre
cele douã ponderi, din care rezultã cã în 1924 se înscrie într-o valoare de
2,1 (20,1/9,3), în 1928 de 2,2 (22,7/10,2) ºi 2,4 (25/10,5) în 1938. Comparativ cu situaþia din agriculturã, produsul net pe un salariat, creat în industrie,
era mai mare în 1924 de 4,2 ori, în 1928 de 4,8 ori ºi în 1938 de peste 5 ori.58
În lumina fie ºi numai a acestor date, se poate spune, fãrã echivoc, cã
producþia industriei “mari” din România interbelicã a avut o contribuþie
importantã la procesul de creºtere pe ansamblul economiei noastre
naþionale.
Cadrul naþional care a creat condiþii pentru aceasta l-a constituit
mãreþul act istoric al Unirii de la 1 Decembrie 1918. Printre aceste condiþii,
în prim-planul vieþii economice se situeazã investiþiile realizate în sectorul
industrial.
Dupã aproximãrile întreprinse (vezi tabelul 39 col. 8) între 1927-1938,
sporul mediu anual de capital investit (în fonduri fixe) s-a ridicat la o sumã
totalã de aproape 12,3 miliarde lei. Comparativ cu anul 1928, în 1938 sporul
absolut de astfel de capital era de 32,7 ori mai mare. De altminteri, potrivit
unor aprecieri estimative, din totalul investiþiilor realizate în 1938 pe întreaga
economie naþionalã, aproape 54% au revenit industriei.
Cu toate acestea, fondurile de investiþii alocate industriei “mari” în
general, industriei prelucrãtoare în concret nu au fost nici ca nivel, nici ca
intensitate de creºtere în mãsurã sã impulsioneze ºi mai puternic acþiunea
factorilor de sporire a producþiei industriale. Capacitatea de absorbþie a
forþei de muncã disponibile în economie de cãtre industria studiatã a fost
extrem de redusã. În 1921-1939, sporul populaþiei României a fost de
4.205.862 persoane, creºterea medie anualã fiind de 233.659 oameni.59
Între aceleaºi date, sporul de personal ocupat în industria “mare”
prelucrãtoare a fost de 148.277 persoane, creºterea medie anualã fiind de
8238 salariaþi, de unde rezultã cã industria analizatã a oferit locuri de muncã
în proporþie de numai 3,5%, mãrime, neîndoielnic, derizorie. Cât despre
productivitatea muncii, dupã cum s-a arãtat, aceasta a avut o contribuþie
discontinuã la creºterea producþiei industriale, pentru întreaga perioadã de
timp, constituind mai mult un factor de substituþie a forþei de muncã ºi mai
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puþin de creºtere a producþiei prin atragerea de noi contingente de forþã de
muncã ºi de ridicare continuã a rodniciei muncii lor.
Ca ºi alte sectoare, dar în proporþii mult mai mari, în industria
studiatã, se constatã o disparietate considerabilã între fondurile potenþiale
de acumulare ºi volumul faptic al investiþiilor realizate. Dacã însumãm, pe
de o parte, plusvaloarea ºi amortizãrile realizate între 1927 ºi 1938 ºi, pe de
alta, totalul capitalului investit în fonduri fixe în aceeaºi perioadã de timp ºi
raportãm ultima sumã la prima, rezultã cã în fapt s-a investit o valoare egalã
cu numai 3,5% din posibilitãþile de acumulare existente.
Dar nu era singura dintre multiplele disparitãþi, contraste ºi inegalitãþi
pe care le întâlnim în domeniul aici investigat. Sã amintim, spre pildã, faptul
cã coeficientul de utilizare a capacitãþilor de producþie era deosebit de
scãzut ºi aceasta, de regulã, tocmai în ramuri industriale ca cele mai sus
pomenite. Între 1929 ºi 1938, valoarea medie anualã a acestui coeficient
era de 38,3% în industria lemnului (cherestelei), de 51,6% în industria lânii
de 56,3 în industria bumbacului, de 46,9% în industria confecþiilor de piele,
de 60,8% în tãbãcãrii, de 62,9% în industria hârtiei ºi de 67,5% în cea a
celulozei (vezi anexa VI).
Apoi de semnalat ºi o altã disparitate, concretizatã în fluctuaþiile
frecvente ale productivitãþii muncii ºi nivelul relativ stabil ºi ridicat al
rentabilitãþii.
Fenomenul a fost observat încã înainte de rãzboi ºi economiºtii
analiºti ai epocii au aproximat ºi ordinul de mãrime al acestei rentabilitãþi.60
Urmând metodologia lor – nelipsitã de inadvertenþe – ºi calculând
pentru câteva momente interbelice reprezentative61 norma rentabilitãþii în
industria “mare” prelucrãtoare, s-a constatat cã, pe ansamblu, în 1927, ea
era de 18,1%, în 1932 (an de crizã) de 18% ºi în 1938 de 21,4% (vezi
anexa VII).
Un asemenea fenomen se corela strâns cu cel puþin douã tendinþe. O
primã tendinþã privea menþinerea salariilor la un nivel extrem de redus ºi în
scãdere, dupã cum am mai arãtat ºi în comentariile la tabelul 41 din
prezentul studiu.
Cea de a doua tendinþã se referã la menþinerea unui nivel relativ
ridicat în materie de preþuri la produsele industriale.
Datele din tabelul urmãtor sunt edificatoare.62
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Tabelul 41
Indicii preþurilor generale ºi industriale din România, în 1929-1938
Anii
1929
1930
1931
1932
1933

Indice
Indice Raport 3/2
general industrial
100
100
100,0
78,4
92,9
118,5
60,2
72,1
119,8
53,9
62,2
115,4
52,3
62,2
118,9

Anii
1934
1935
1936
1937
1938

1929 = 100
Indice
Indice Raport 3/2
general industrial
52,4
63,4
121,0
60,0
75,2
125,3
68,1
84,7
124,4
78,6
94,1
119,7
78,3
90,7
115,8

Cifrele menþionate în tabel atestã concludent cã preþurile produselor
industriale s-au situat, an de an, la un nivel superior indicelui de preþuri
general.
La aceasta contribuiserã douã împrejurãri.
Prima priveºte faptul cã un numãr important de produse industriale
fãceau obiectul cartelurilor industriale, fiind astfel dirijate de capitalul internaþional. Între aceste produse menþionãm: fonta, oþelul, ºuruburile, tabla de
fier laminatã, plumbul, arama, cositorul, zahãrul, acidul sulfuric, carbonatul
de calciu, parafina, celuloza ºi cimentul.63
O a doua împrejurare se referã la faptul cã pe teritoriul României de
atunci capitalul internaþional îºi avea filiale ºi chiar întreprinderi proprii care
impuneau propria lor politicã, începând cu orientarea ºi nivelul investiþiilor ºi
cotele de producþie ºi de preþuri de realizare a produselor fabricate, inclusiv
miºcarea profiturilor în concordanþã nu cu interesele naþionale ale poporului
român, ci cu propriile lor interese, diferite de ale economiei noastre naþionale.
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Anexa I
Personalul mediu anual ocupat în industria “mare”
prelucrãtoare din România în 1921-1939
Anii
Numãrul personalului
1921
148.519
1922
155.642
1923
177.928
1924
208.253
X 1921-1924
172.586
1925
218.845
1926
215.023
1927
214.922
1928
210.301
X 1925-1928
214.773
1929
203.868
1930
186.708
1931
163.269
1932
152.255
1933
168.469
X 1929-1933
174.914
1934
196.512
1935
219.521

Anii
Numãrul personalului
1936
245.868
1937
269.929
1938
284.024
1939
296.796
X 1934-1939
252.108
X 1921-1928
193.679
X 1929-1939
217.020
X 1921-1939
207.192

Notã: Cu excepþia anului 1923, pentru toþi anii mediile anuale au fost calculate ca medii
aritmetice simple între numãrul de persoane ocupate la începutul ºi la sfârºitul
fiecãrui an. Pe 1923 s-au calculat prin interpolare, în sursã nefiind specificatã nicio
datã.
Sursa: Anuarul statistic al României, 1939/1940, Bucureºti, 1940, p. 478.
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Anexa II
Ponderea muncitorilor în totalul personalului ocupat în industria
prelucrãtoare mecanizatã în România interbelicã
Anul Alimentarã Textilã Pielãrie Hârtie Metalurgie Chimie Lemn Materiale de
electricã
construcþii
1921
81,5
91,3
87,7
85,0
90,8
86,1 93,9
92,6
1922
83,8
91,0
87,1
84,8
91,2
86,6 92,6
93,2
1923
87,0
92,4
87,3
86,3
91,1
87,1 91,9
94,0
1924
87,8
93,9
88,7
89,2
90,3
87,2 92,5
94,2
1925
88,3
93,7
89,9
90,9
90,2
87,1 93,1
94,1
1926
89,2
92,8
89,5
91,6
90,9
87,0 93,5
94,2
1927
87,0
91,7
80,7
89,8
90,2
85,7 92,5
93,0
1928
83,2
90,5
85,6
87,0
87,9
83,9 90,6
91,2
1929
81,6
90,0
86,6
85,7
87,7
83,7 90,6
90,7
1930
81,3
89,8
87,4
84,9
87,8
83,5 93,1
90,1
1931
81,1
89,9
87,5
83,0
87,0
83,7 89,7
89,8
1932
80,7
90,4
86,7
82,2
88,4
83,2 90,4
90,5
1933
83,7
90,7
85,3
83,4
89,8
81,2 91,4
90,9
1934
85,5
91,0
86,8
84,7
90,3
81,7 91,7
91,2
1935
85,6
91,1
87,3
85,5
90,4
82,9 92,5
91,6
1936
84,6
91,3
85,6
85,8
90,4
83,3 91,1
91,4
1937
83,3
91,8
85,2
86,1
89,7
82,4 89,2
91,2
1938
83,3
91,8
83,4
86,1
89,3
82,1 90,0
91,0
1939
83,7
91,2
83,6
85,6
88,8
82,5 89,5
90,4
Sursa: Calculat ºi întocmit dupã Anuarul statistic al României, 1939/1940, Bucureºti,
1940, p. 478-479.
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Anexa III
Structura pe ramuri a personalului ocupat în industria
prelucrãtoare mecanizatã în România, 1921-1939
Anul Alimentarã Textilã Pielãrie Hârtie Metalurgie Chimie Lemn Materiale de
electricã
construcþii
1921
17,6
7,0
4,2
4,5
25,3
5,9
25,7
9,8
1922
15,8
8,2
4,9
4,5
23,8
6,5
27,6
8,7
1923
14,4
11,4
4,0
4,4
21,5
6,8
28,2
8,3
1924
14,6
14,5
4,4
4,3
20,2
6,4
26,3
9,3
1925
13,7
14,7
4,4
4,6
19,6
6,5
26,9
9,6
1926
14,3
13,9
4,5
4,7
20,2
7,1
25,8
9,5
1927
16,2
15,7
4,5
4,7
20,2
7,9
21,3
9,5
1928
15,6
17,6
4,6
5,0
19,5
8,9
19,3
9,5
1929
13,7
17,9
4,2
5,3
20,0
9,6
20,0
9,3
1930
13,6
19,0
4,0
5,3
19,8
9,9
18,9
9,5
1931
14,5
21,2
4,9
5,6
17,6
11,1 16,9
9,2
1932
14,1
23,8
4,0
5,9
16,8
10,6 15,9
8,9
1933
14,5
25,5
4,4
5,5
17,4
9,2
14,9
8,6
1934
14,8
25,0
4,5
5,4
17,9
9,5
14,7
8,2
1935
13,9
23,8
4,5
5,6
18,9
9,8
15,4
8,1
1936
13,1
23,6
4,3
5,4
20,7
9,0
15,5
8,4
1937
12,6
24,5
4,2
5,3
20,2
9,1
15,6
8,5
1938
12,9
25,4
4,5
5,3
18,6
9,8
15,4
8,1
1939
13,9
24,3
4,6
5,1
20,2
10,1 14,2
7,6
Sursa: Calculat ºi întocmit dupã Anuarul statistic al României, 1939/1940, Bucureºti,
1940, p. 478.
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Anexa IV
Greutatea specificã a materiilor prime în producþia globalã
a industriei prelucrãtoare din România, 1921-1939

Anii
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

%
52,6
56,9
51,4
54,5
64,0
56,7
56,9
54,2
52,9
51,6

-%calculat în valori curente
Anii
%
1931
49,1
1932
51,7
1933
51,2
1934
50,3
1935
48,5
1936
52,8
1937
54,6
1938
53,4
1939
53,0
X 1921-1939
53,5
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Anexa V
Structura importurilor în România, în 1921-1938
Anii Alimente Materii prime; semifabricate Produse finite
1921
9,8
3,2
87,0
1922
11,0
4,8
84,1
1923
10,3
4,3
85,3
1924
7,7
5,4
86,9
1925
8,1
6,1
85,8
1926
5,7
7,0
87,0
1927
6,0
10,1
83,7
1928
6,5
9,7
83,8
1929
8,9
10,6
80,5
1930
6,4
10,6
83,0
1931
7,2
9,9
82,7
1932
7,4
10,3
77,6
1933
6,9
12,6
80,5
1934
5,3
14,3
80,3
1935
6,6
14,1
79,5
1936
5,1
14,5
80,2
1937
4,4
17,5
77,5
1938
4,9
20,2
74,4

-%Altele
0,3
0,2
0,1
0,1
0,5
0,4
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Anexa VI
Coeficientul de utilizare a capacitãþilor de producþie în industria mare
prelucrãtoare din România, 1929-1938
Anii

Ind. textilã
Pielãrie
Hârtie
Lemn
Lânã Bumbac Tãbãcãrii Confecþii Hârtie Celulozã (cherestea)
1929
45,9
41,5
61,2
43,3
56,9
59,0
45,8
1930
40,7
45,0
62,7
36,4
51,8
72,9
36,5
1931
33,1
41,4
68,5
46,5
48,8
54,6
35,5
1932
35,4
55,0
60,6
41,5
47,7
44,0
24,4
1933
47,7
55,4
58,4
36,0
52,6
46,2
28,4
1934
50,2
67,1
62,4
52,9
65,9
67,0
40,2
1935
37,7
58,9
58,1
50,3
69,8
72,0
38,6
1936
46,5
63,9
63,4
55,4
74,4
79,4
39,6
1937
43,8
73,3
57,2
51,0
86,7
85,6
50,3
1938
35,1
61,4
55,8
55,4
74,7
94,2
44,0
X 1929-1938 41,6
56,3
60,8
46,9
62,9
67,5
38,3

Anexa VII
Rentabilitatea în industria mare prelucrãtoare din România,
1927, 1932 ºi 1938
-%Ramurile
Alimentarã
Textilã
Pielãrie
Hârtie
Metalurgie
Chimie
Lemn
Materiale de construcþii

1927
16,1
20,1
39,7
20,0
21,0
24,0
11,0
18,0

1932
20,2
17,0
13,3
16,1
18,4
22,8
8,9
16,4

1938
28,6
17,6
15,8
17,8
19,2
21,9
13,1
26,1
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p. 188.
12. Ibidem.
13. Idem, p. 191.
14. Ibidem.
15. Decret-lege pentru completarea articolului unic din Decretul-lege nr. 3409,
publicat în Monitorul oficial, din 26 sept. 1939, pentru modificarea art. 21,
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26.
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29.
30.
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Curierului Judiciar, 1940, p. 4-5.
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ºi statistice, 1938, p. 7-10, iul.-oct., p. 165.
Filipescu, D., Situaþia actualã a industriei române de petrol ºi posibilitãþile
ei de dezvoltare în viitor, Bucureºti, 1937, p. 3.
Vezi Bogdan, C.; Platon, A., Capitalul strãin în societãþile anonime din
România în perioada interbelicã, Bucureºti, Editura Academiei R.S.R.,
1981, p. 47-59.
Enciclopedia României, vol. III, p. 605.
Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 3-12,
21, 47, 54, 74-75.
Ibidem.
Calculat pe baza datelor din tabelul 2.
Ibidem.
Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 21-22.
Madgearu, Virgil N., Evoluþia economiei româneºti dupã rãzboiul mondial,
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Conform datelor din Pizanty, M., Privire retrospectivã asupra industriei
petrolifere în perioada 1930-1939, Bucureºti, Cartea Româneascã, 1940,
p. 6.
Vezi Platon, A., “Producþia ºi consumul de produse petrolifere ºi de cãrbuni
în România interbelicã”, colecþia Institutului de Economie Socialistã, Caiet
de studiu, nr. 123, Bucureºti, 1987.
Topliceanu, Alexandru, Lupta pentru petrol. Trusturile strãine ºi politica
României, Bucureºti, 1929, p. 61.
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Vezi Sophian, M., Schiþa zãcãmintelor de cãrbuni din România cu rezervele
lor în milioane de Kw, Bucureºti, Institutul Geologic al României, 1925.
Mrazec, L., Privire generalã asupra chestiunii cãrbunilor în România, 1931.
Protescu, C., Privire generalã asupra rezervelor de cãrbuni din România,
Bucureºti, M.O. ºi Imprimeriile Statului, 1932, p. 32.
Enciclopedia României, vol. III, p. 685.
Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 4.
Vezi Axenciuc, V., “Industria carboniferã. Economia româneascã în perioada
interbelicã”, în Viaþa economicã, 1968, nr. 12, mart. 22, p. 10; Bathory, L.,
“Aspecte privind situaþia industriei carbonifere din România între anii 19191929”, în Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, 1967, p. 290-293.
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51.

52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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64.
65.

Vezi Enciclopedia României, vol. III, p. 613.
Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 4.
Ibidem.
Vezi Platon, A., Producþia ºi consumul de produse petrolifere ºi de cãrbuni
în România interbelicã…, p. 107-110.
Economia României între anii 1944-1959, Bucureºti, Editura Academiei,
1959, p.102.
Ibidem.
Ibidem.
Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 3-4.
Vezi Statistica industriei extractive, 1939, p. 3.
Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 3.
Idem, p. 4.
Idem, p. 3-4.
Ibidem.
Enciclopedia României, vol. III, p. 599.
Conform datelor din Pizanty, M., Privire retrospectivã asupra industriei
petrolifere în perioada 1930-1939, Bucureºti, Cartea Româneascã, 1940,
p. 27, ºi Statistica industriei extractive, 1939, p. 3.
Transformarea a fost fãcutã conform proporþiilor stabilite de ing. C. Zlatcu,
citat de prof. Gh.N. Leon în studiul “Pentru o politicã naþionalã a petrolului”,
în Analele economice ºi statistice, 1935, nr. 10-12, oct.-dec., p. 4-5.
Drãgulãnescu, A., “Exploatarea raþionalã a petrolului (Economia gazelor,
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câºtigate”, în Analele economice ºi statistice, 1935, nr. 10-12, oct.-dec., p. 59.
Enciclopedia României, vol. III, p. 668.
Idem, p. 669.
Calculat pe baza datelor din tabelul 7.
Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 6-8.
Buletin trimestrial, Institutul Românesc de Conjuncturã, 1933, nr. 1-2, p. 37.
Haiduc, Ilie, Industria aurului în România, Bucureºti, Imprimeriile “Adevãrul”,
1940, p. V.
Axenciuc, V., “Producþia metalelor neferoase, Industria României între cele
douã rãzboaie mondiale”, în Viaþa economicã, 1968, nr. 33, aug. 16, p. 10.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Direcþia generalã a Arhivelor Statului, fond Ministerul Inventarului Avuþiei
Publice, dosar nr. 10/1939-1940 (nenumerotat).
Enciclopedia României, vol. III, p. 755.
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66. Idem, p. 741.
67. Mihãilescu, Nicolae St., Importanþa economicã a sãrii, evidenþiatã de
multiplele ei utilizãri, Bucureºti, 1937, p. 25.
68. Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1939, p. 10-11.
69. Ibidem.
70. Enciclopedia României, vol. III, p. 770.
71. Idem, p. 772.
72. Mihãilescu, Nicolae St., Importanþa economicã a sãrii…, p. 21-26.
73. Idem, p. 26.
74. Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1937, p. 22-23;
1939, p.16-17; Anuarul statistic al României, 1939, 1940, p. 478-479.
75. Calculat pe baza datelor din Statistica industriei extractive, 1937, p. 22-23;
1939, p. 16-17.
76. Ibidem.
77. Ibidem.
78. Determinarea sporurilor de producþie obþinute pe seama creºterii
numãrului de salariaþi s-a fãcut utilizând formula: [(T1-T0)W0]/(Q1-Q0)x100,
în care: Q0 ºi Q1 reprezintã valoarea producþiei globale (în mii lei 1938) în
anul de bazã (1921) ºi, respectiv, din perioada curentã; T0 ºi T1 reprezintã
numãrul de salariaþi din perioada de bazã ºi, respectiv, perioada curentã;
W0 reprezintã valoarea productivitãþii muncii în anul de bazã (1921).
79. Calculat pe baza datelor din sursele menþionate la tabelul 13.
80. Calculat pe baza datelor din sursele menþionate la tabelul 14.
81. Ibidem.
82. Calculat pe baza datelor din anexa 4.
83. Buletin trimestrial, Institutul Românesc de Conjuncturã, 1933, nr. 1-2, p. 26.
84. Idem, 1934, nr. 1, p. 35.
85. Contribuþii la problema materiilor prime în România, vol. II, Bucureºti,
1939, p. 23.
86. Drãgulãnescu, A., “Industria de petrol sub influenþa crizei”, în Aspectele crizei
româneºti în cadrul crizei mondiale, Bucureºti, Tipo. I.E. Torouþiu, 1937, p.
263.
87. Ibidem.
88. Leon, Gh.N., “Consideraþiuni privitoare la politica naþionalã a petrolului”, în
Analele economice ºi statistice, 1935, nr. 10-12, oct.-dec., p. 2.
89. Enciclopedia României, vol. III, p. 614.
90. Pentru detalii vezi Maghiar, N.; Olteanu, St., Din istoria mineritului în
România, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1970, p. 287-298.
91. Ibidem.
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92. Determinarea sporurilor de producþie obþinute pe seama creºterii
productivitãþii muncii s-a fãcut utilizând formula: [T1(W1-W0)]/(Q1-Q0)x100,
în care: Q0 ºi Q1 reprezintã valoarea producþiei globale (în mii lei 1938) în
anul de bazã (1921) ºi, respectiv, din perioada curentã; W0 ºi W1
reprezintã productivitatea muncii din perioada de bazã (1921) ºi, respectiv,
curentã; T1 reprezintã numãrul salariaþilor din perioada curentã.
93. Calculat pe baza datelor din: sursele menþionate la tabelul 16.
94. Calculat pe baza datelor din tabelul 17.
95. Ibidem.
96. Pentru detalii vezi Bogdan, C.; Platon, A., Capitalul strãin în societãþile
anonime din România, în perioada interbelicã, Bucureºti, Editura Academiei R.S.R., 1981; Platon, A., Producþia ºi consumul de þiþei ºi derivate ºi
de cãrbuni, în România interbelicã…
97. Tabelul 19 a fost întocmit pe baza datelor ºi numai pentru societãþile
anonime cuprinse în: Buletinul statistic al României, 1924, nr. 1, ian.-mart.,
p. 36-39; 1925, nr. 1, ian.-mart., p. 20-21, 36-37; 1926, nr. 1, ian.-mart., p.
134-135, 150-151, 156-159; 1928, nr. 1, ian.-mart., p. 53-55, 68-69, 74-77;
1930, nr. 1, ian.-mart., p. 88-89, 106-107, 90-91, 120-121, 1931, nr. 1, ian.mart., p. 42-43, 58-59, 64-67; 1933, nr. 1, ian.-mart., p. 36-37, 52-53, 5861; 1935, nr. 1,2, ian.-iun., p. 6-7, 24-25, 30-33; 1936, nr. 1-4, ian.-dec., p.
8, 37-38; Statistica societãþilor anonime din România, 1935, p. 44-45;
1937, p. 52-53; 1938, p. 52-53; 1939, p. 60-61; 1940, p. 62-63. Transformarea leilor curenþi în lei constanþi, respectiv valuta anului 1938, s-a fãcut pe
baza urmãtorului coeficient de deflaþie: 1921=1,82; 1922=1,39; 1923=1,18;
1924=1,00. Leii 1929 au fost transformaþi în lei 1938 pe baza urmãtorului
coeficient: 1929-1933=1,28; 1934=1,35; 1935=1,26; 1936=1,18; 1937=1,08;
1938=1,00.
98. Calculat pe baza datelor din tabelul 19.
99. Calculat pe baza datelor din anexa 5.
100. Calculat pe baza datelor din tabelul 21.
101. Ibidem.
102. Calculat pe baza datelor din tabelul 22 ºi 23.
103. Ibidem.
104. Ibidem.

435

PARTEA A II-A
INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE ÎN ROMÂNIA INTERBELICÃ
1. Pentru a surmonta insuficienþa de informaþii, în studiul de faþã am asimilat
aceastã industrie cu ceea ce Anuarul statistic al României pe 1939 ºi 1940
desemneazã ca “industrie transformatoare” ºi în care s-au cuprins întreprinderile care utilizeazã o forþã motrice de peste 20 H.P. sau 10 lucrãtori. O
astfel de industrie, în epocã, mai era denumitã ºi “mare” ºi beneficia de protecþia din partea statului printr-o seamã de avantaje fiscale, de transport etc.
2. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939 ºi 1940, p. 478-479.
3. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939 ºi 1940, p. 478-479.
4. Calculat dupã datele tabelul 2.
5. Calculat dupã sursa specificatã la nota 3.
6. Pentru fragmente limitate de timp dispunem de douã surse: a) Buletinul
trimestrial an I (1933), nr. 3-4, p. 28-29, unde se publica un indice anual al
producþiei industriale din România pe perioada 1924-1932; ºi b) Anuarul
statistic al României pe 1939 ºi 1940, p. 499, unde se publicã un alt indice
al aceleiaºi industrii pe perioada 1927-1938. Pentru a cuprinde întreaga
perioadã interbelicã ºi a avea posibilitatea comparãrii ºi cu situaþia din alte
þãri, am apelat la lucrarea lui Ingvar Svennilson Growth and stagnation in
the european economy, apãrutã în 1954 sub egida Comisiei pentru Europa
a Naþiunilor Unite, unde se publicã indici anuali ai producþiei “manufacturiere”
pe perioada 1913 ºi 1920-1938 ºi care se referã la industria din majoritatea
þãrilor europene, inclusiv România. Pentru anul 1939 am recalculat pe o altã
bazã indicele respectiv publicat în Industria româneascã, p. 111, apãrutã în
1940 sub auspiciile Ministerului Economiei Naþionale.
7. Ceea ce menþionãm în tabel constituie de fapt un indice al preþurilor implicite,
calculat de noi prin raportarea indicilor valorici la indicii producþiei fizice.
8. Vezi informaþiile cuprinse în tabelele 4, 5 ºi 6.
9. Calculat pe baza datelor din tabelele 4, 5 ºi 6.
10. Calculat dupã lucrarea citatã în nota 6 a lui I. Svennilson.
11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Dupã lucrarea citatã a lui I. Svennilson.
15. Calculat dupã informaþia cifricã cuprinsã în Anuarul statistic al României pe
1939 ºi 1940, p. 478-493 ºi potrivit metodologiei adoptate la Conferinþa
asociaþiilor pentru studiul conjuncturii care a avut loc în 1938 la Pontigny ºi
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folositã la noi, pentru întâia oarã, de V.N. Madgearu, în cunoscuta sa lucrare
Evoluþia economiei româneºti, Bucureºti, 1940, p. 159-166.
16. Calculat dupã sursa menþionatã la nota precedentã.
17. Ibidem.
18. Recalculat pe altã bazã, dupã sursele specificate în nota 6.
19. Vezi nota 7. Pentru aceasta am folosit datele din tabelele 14 ºi 15.
20. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939 ºi 1940. Pentru determinarea sferei de cuprindere a fiecãrei ramuri specificate în tabel vezi lucrarea citatã a lui V.N. Madgearu.
21. Calculat dupã datele tabelului 18.
22. Calculat dupã sursa menþionatã la nota 3.
23. Dupã datele tabelului 18.
24. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939 ºi 1940, p. 630-631.
25. Dupã calcule efectuate în lucrarea noastrã Dinamica, nivelul ºi structura
comerþului exterior al României în anii interbelici, în “Caiet de studiu” nr. 124
din 1987.
26. Recalculat dupã indicele întocmit de N. Georgescu-Roegen ºi publicat în
Enciclopedia României, vol. IV.
27. Vezi nota 20.
28. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939 ºi 1940, vezi ºi nota 20.
29. Ibidem.
30. Ibidem.
31. Vezi tabelul 29 întocmit pe baza datelor din anexa I.
32. Calculat pe baza datelor din anexa II.
33. Anuarul statistic al României pe 1939/1940, p. 480-493. Pentru anul 1923,
nefiind informaþii, am procedat la determinarea creºterilor respective prin
interpolare. Pentru anii 1925-1926, la industria chimicã, am adãugat
personalul ocupat în rafinãrii prin apreciere.
34. Calculul s-a efectuat prin raportarea producþiei exprimate în valoarea
adãugatã brutã în preþuri constante la numãrul mediu anual al salariaþilor.
35. Producþia a fost exprimatã prin valoarea adãugatã brutã, iar forþa de muncã,
prin numãrul mediu anual de salariaþi ocupaþi în industria cercetatã.
Informaþia primarã indispensabilã calculelor a fost extrasã dupã: Buletinul
trimestrial al Institutul Românesc de Conjuncturã, nr. 1-2, an 1 (1933), p. 52;
Industria româneascã 1930-1940, Bucureºti, 1940; Contribuþiuni la
problema materiilor prime în România, vol. I-V, Bucureºti, 1939.
36. Am reþinut din aceastã ramurã industrialã rafinãriile de petrol, þinând seama
nu numai de ponderea însemnatã deþinutã de întreaga ramurã, dar ºi în
exportul interbelic românesc.
37. S-au luat în calcul cimentul împreunã cu þiglele ºi cãrãmizile.
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38. Reprezentatã de hârtie, mucava ºi celulozã.
39. S-au luat în calcul producþiile tãbãcãriilor ºi ale unitãþilor care produc
confecþii din piele.
40. Reprezentatã de cherestea.
41. Reprezentatã de lânã, bumbac ºi mãtase.
42. Reprezentatã de fontã, oþel, laminate, piese forjate, piese turnate, construcþii
metalice, unelte, maºini ºi motoare, vehicule.
43. Reprezentatã de fãinã, zahãr, ulei vegetal, bere, spirt.
44. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939/1940, p. 479. Pentru
calculul salariului real am folosit indicii cunoscuþi în literaturã a costului vieþii.
Pentru calculul indicelui productivitatea muncii am folosit datele tabelului 33.
45. Datele sunt calculate dupã Anuarul statistic al României pe 1939/1940, p. 479.
46. Virgil N. Madgearu, Evoluþia economiei româneºti, Bucureºti, 1940, p. 132-133.
47. Exras ºi calculat dupã datele din Anuarul statistic al României pe 1939 ºi
1940, Bucureºti, 1940, p. 578-581.
48. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939/1940, p. 479. Pentru
anul 1923 s-a procedat la interpolãri, neexistând date. Pentru 1925 ºi 1926
aprecieri personale, în lipsa datelor referitoare la rafinãrii. În sursã, forþa
motrice este datã în c.p. – noi am transformat-o în kw pe baza raportului 1
c.p. = 0,736, conform uzului curent.
49. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939/1940, p. 478-479. Col. 2
reprezintã indicele producþiei calculat dupã valoarea adãugatã brutã. Col. 4
a fost calculatã înmulþind numãrul personalului ocupat pe 1927 cu indicele
producþiei din col. 2 Col. 6 a fost calculatã înmulþind salariul mediu annual
pe 1927 cu personalului indicat în col. 4. Salariile menþionate în col. 5 ºi 6,
ca ºi diferenþa din col. 7 au fost calculate ca salarii reale, folosind indicii
curenþi în literaturã ai costului vieþii. Col. 8 reprezintã suma calculatã
folosind ca deflator preþurile implicite ale producþiei gr. A.
50. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939/1940, p. 41, ºi anexa I
a prezentului studiu. Cifra populaþiei totale a fost calculatã de noi ca
populaþie medie anualã.
51. Cifrele absolute folosite în calcule dupã Anuarul statistic al României pe
1939/1940, p. 479. Pentru determinarea volumului lor în preþuri constante
am folosit ca deflator preþurile implicite ale producþiei industriei analizate,
calculate de noi.
52. Dupã Virgil N. Madgearu, op. cit., p. 122/123 (tabel).
53. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939/1940, p. 479.
54. Ibidem, p. 479 ºi 575.
55. Virgil N. Madgearu, op. cit., p. 273.
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56. Gh. Dobre, Romanian economy structure and level 1862-1938, Bucureºti,
1982 (xerox).
57. Ibidem.
58. Ibidem.
59. Calculat dupã Anuarul statistic al României pe 1939/1940, p. 41.
60. Mihail Manolescu, Productivitate ºi rentabilitate în economia româneascã,
Bucureºti, 1941, p. 26-27.
61. Am folosit datele Anuarului statistic al României pe 1939/1940, p. 479. În
calculele noastre am avut în vedere valoarea adãugatã brutã.
62. Recalculat dupã Buletin trimestrial, trim. III, nr. 4/1938.
63. Dupã Virgil N. Madgearu, op. cit., anexa II, tab. 4.
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I. Aspecte teoretice ºi metodologice
Caracterizarea nivelului de dezvoltare economico-socialã a României
comparativ cu alte þãri presupune luarea în considerare a 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.
Þinând seama de posibilitãþile de documentare oferite de publicaþiile
statistice consultate, s-au luat în analizã 20 de indicatori structuraþi în felul
urmãtor:
1. Indicatori economici - produsul naþional brut (dolari SUA pe loc.);
productivitatea socialã a muncii (dolari pe o persoanã activã);
consumul de energie (kg c.c. pe loc.); valoarea adãugatã din industria
prelucrãtoare (dolari pe loc.); randamentul la cereale (kg pe ha, media
pe 3 ani) randamentul la lapte (kg pe vacã); înzestrarea agriculturii cu
tractoare (nr. la 1.000 ha arabil, vii ºi livezi); consumul de
îngrãºãminte (kg s.a. pe ha arabil, vii ºi livezi); exportul (dolari pe
loc.); populaþia neagricolã (% în populaþia activã).
2. Indicatori sociali - populaþia urbanã (% în total populaþie); consumul
de calorii (nr. pe loc.-zi); consumul de proteine de origine animalã (gr.
pe loc.-zi); medici (nr. la 10.000 loc.); paturi de spital (nr. la 10.000
loc.); elevi în învãþãmântul secundar (% în populaþia de vârstã
corespunzãtoare), studenþi (% din populaþia de 20-24 ani); aparate TV
(nr. la 1000 loc); mortalitatea infantilã (decedaþi sub 1 an la 1.000
nãscuþi vii); durata medie a vieþii (ani).
În prezentul studiu, comparaþia se face cu 113 þãri, iar datele ºi
analizele corespund în principal anului 1988.
Indicatorii utilizaþi în evaluarea nivelului de dezvoltare a României
comparativ cu þãrile luate în analizã rãspund în mare mãsurã obiectivului
urmãrit. Fiecare indicator are o semnificaþie proprie ºi oferã elemente
esenþiale pentru cunoaºterea progresului economic ºi social la care au
ajuns þãrile la un moment dat.
Fireºte, în funcþie de conþinutul lor, unii indicatori reflectã anumite aspecte parþiale, particulare ale dezvoltãrii economice sau sociale, iar alþii aspecte mai generale, de sintezã. Din ultima categorie de indicatori, ne referim,
spre exemplu, la produsul naþional brut pe locuitor ºi la durata medie a vieþii.
Cerinþa determinãrii cât mai corespunzãtoare atât a dezvoltãrii
economice, cât ºi a celei sociale a þãrilor impune însã ca, pe baza celor 20
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de indicatori, sã se calculeze ºi un indicator sintetic mai cuprinzãtor, pe
care, pentru a-l deosebi de alþi indicatori sintetici, îl vom denumi indicator
sintetic agregat. Între altele, pentru calculul acestui indicator pledeazã
urmãtoarele argumente:
a) Þãrile se ierarhizeazã diferit de la un indicator la altul. Concludente în
acest sens sunt datele pentru Franþa ºi R.F. Germania. La produsul
naþional brut pe locuitor, Franþa ocupã locul 10 ºi R.F. Germania 7, iar
la industria prelucrãtoare locurile 8 ºi 2. La indicatorii de eficienþã,
respectiv la productivitatea socialã a muncii, randamentul la cereale ºi
randamentul la lapte de vacã, Franþa ocupã locurile 8, 4 ºi 26, iar R.F.
Germania 5, 9 ºi 12. La înzestrarea cu tractoare ºi la consumul de
îngrãºãminte chimice, Franþa ocupã locurile 14 ºi 15, iar R.F.
Germania locurile 5 ºi 9. Diferenþe apar ºi la exportul pe locuitori:
Franþa se aflã pe locul 13 ºi R.F. Germania pe locul 9.
Constatãri asemãnãtoare rezultã ºi din datele privind indicatorii
sociali. La consumul de calorii ºi de proteine animale, locurile ocupate de
Franþa sunt: 24 ºi 2, iar de R.F. Germania 11 ºi 10. La medici ºi la paturi de
spital, Franþa se aflã pa locurile 1 ºi 5 ºi R.F. Germania pe locurile 12 ºi 8.
În privinþa indicatorilor elevi ºi studenþi, Franþa ocupã locurile 13 ºi 17, iar
R.F. Germania locul 14.
Situaþii similare celor menþionate în cazul Franþei ºi R.F. Germania
sunt comune ºi pentru alte þãri, atât dezvoltate, cât ºi mai puþin dezvoltate.
Diferenþele care apar în ierarhia þãrilor, potrivit indicatorilor menþionaþi,
rezultã din faptul cã economia fiecãrei þãri prezintã anumite particularitãþi
determinate de condiþiile istorice de dezvoltare, de resursele naturale ºi de
muncã de care dispune ºi, nu în ultimul rând, de gradul de aplicare a ºtiinþei
ºi tehnicii în producþie. Condiþiile geografice, mãrimea þãrilor ºi factorii
culturali contribuie la imprimarea unor trãsãturi distincte economiilor
naþionale. Ne referim cu prioritate la ponderea ºi dimensiunea ramurilor
producþiei materiale ºi nemateriale ºi la gradul de participare la diviziunea
internaþionalã a muncii.
b) Mãrimea produsului naþional brut pe locuitor, ca ºi alþi indicatori valorici
sintetici (produs intern brut sau venit naþional) prezintã anumite limite
în evaluarea nivelului de dezvoltare economicã ºi socialã a þãrilor.
Este adevãrat cã indicatori de genul celor menþionaþi reflectã activitãþile desfãºurate în întreaga economie ºi, în consecinþã, au o semnificaþie deosebitã în caracterizarea generalã a progresului economic ºi
social al þãrilor. Mãrimea produsului naþional brut indicã în primul rând
condiþiile de creare a valorilor în producþia materialã ºi în servicii.
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Produsul naþional brut pe locuitor ca atare nu dã indicaþii în privinþa
modului în care acesta este repartizat ºi utilizat de societate, în ce
proporþie este folosit pentru acumularea netã, pentru consumul de
stat (inclusiv cheltuieli militare) sau pentru consumul populaþiei. Este
evident cã, în funcþie de modul în care este utilizat, acelaºi volum al
produsului naþional brut pe locuitor determinã niveluri diferite ale
indicatorilor sociali. Calculul indicatorului sintetic agregat are avantajul
cã ia în considerare nu numai producþia, dar ºi utilizarea produsului
naþional brut (a produsului intern brut sau a venitului naþional).
O altã limitã a indicatorilor sintetici valorici în caracterizarea nivelului
de dezvoltare economico-socialã a þãrilor provine ºi din împrejurarea cã ei
pot evolua ºi în funcþie de anumite condiþii conjuncturale. Nivelul ridicat ai
produsului naþional brut din unele þãri exportatoare de petrol, în perioada de
dupã 1973, a fost determinat în principal de creºterea sensibilã a preþului la
petrol pe piaþa internaþionalã ºi în mai micã mãsurã de îmbunãtãþirea
condiþiilor de valorificare internã a acestei bogãþii naturale.
La cele menþionate mai sus adãugãm ºi faptul, deloc neglijabil, cã
mãrimea în dolari SUA a produsului naþional brut al þãrilor este influenþatã
de cursurile oficiale de schimb ale valutelor naþionale în raport cu dolarul,
care nu reflectã raporturile interne de preþuri, respectiv paritãþile puterii de
cumpãrare. Din datele de care dispunem, rezultã cã în 1988, în majoritatea
þãrilor dezvoltate, produsul intern brut pe locuitor în dolari (deci ºi produsul
naþional brut) rezultat din utilizarea cursurilor oficiale de schimb era sensibil
mai mare decât cel calculat prin paritãþile puterii de cumpãrare ale valutelor
naþionale în raport cu dolarul. Dat fiind cã majoritatea celorlalþi indicatori
luaþi în analizã sunt evaluaþi în alte unitãþi de mãsurã decât cele valorice,
indicatorul sintetic agregat atenueazã deformãrile la care ne-am referit.
Necesitatea calculãrii unui indicator sintetic-agregate rezultã nu numai
din cerinþele cunoaºterii ºtiinþifice ca atare, ale evaluãrii cât mai precise a
nivelului economic ºi social la care au ajuns þãrile la un moment dat ºi din
cerinþele de ordin practic. Criteriul fundamental care stã la baza stabilirii
cotelor-pãrþi ale þãrilor la bugetul ONU este capacitatea de platã a fiecãrei
þãri ºi ca indicator de mãsurã a capacitãþii de platã se utilizeazã venitul naþional pe locuitor. O datã cu sublinierea acestei valenþe a venitului naþional, în
lucrãrile ONU se consemneazã ºi aprecierea potrivit cãreia, în mod tradiþional, el (venitul naþional pe locuitor, n.a.) a fost în mod egal utilizat ca indicator
aproximativ al nivelului de dezvoltare a unei þãri1. Comitetul de Contribuþii
1

Rapport du Comité des Contributions, Nations Unies, New York, 1976, p. 6.
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ONU care are mandat sã recomande baremurile de cote-pãrþi a ajuns la
concluzia cã venitul naþional nu reflectã de regulã capacitatea de platã a
þãrilor. În consecinþã, pentru stabilirea unor baremuri cât mai echitabile este
necesar ca, pe lângã venitul naþional, sã se utilizase ºi alþi indicatori economici ºi sociali, inclusiv un indicator global. Corespunzãtor acestei preocupãri,
în raportul sãu la sesiunea a 31-a Adunãrii generale a ONU, Comitetul de
Contribuþii a semnalat cã, singur, venitul naþional exprimat în unitãþi monetare poate sã reflecte integral realitãþile economice. Pornind de la aprecierea
amintitã, Comitetul ajunge la urmãtoarea concluzie: În mod teoretic, un nou
indicator global al dezvoltãrii, care ar cuprinde în acelaºi timp aspectele
economice ºi sociale, precum ºi aspectele calitative ºi structurale ale
dezvoltãrii, ar putea sã fie un indicator mai complet al nivelului general de
dezvoltare a unei þãri decât venitul naþional pe locuitor.1 Într-un fel sau altul,
aceastã apreciere a fost reluatã ºi în alte rapoarte ale Comitetului.
Existã ºi opinii care, deºi apreciazã utilitatea unui indicator sintetic
agregat, considerã cã determinarea acestuia implicã serioase dificultãþi de
ordin metodologic. Asemenea obiecþii se întâlnesc ºi în lucrãrile Comitetului
de Contribuþii la care ne-am referit mai sus.2
O primã obiecþie metodologicã se referã la faptul cã mulþi dintre
indicatorii de caracterizare a nivelului dezvoltãrii economico-sociale a þãrilor
sunt strâns legaþi între ei, depind unii de alþii ºi, ca atare, sunt luaþi în
considerare de mai multe ori în calcul. Valoarea adãugatã din industria
prelucrãtoare, de exemplu, face parte din produsul intern brut sau
productivitatea socialã a muncii care se calculeazã pe baza produsului
naþional brut. Fãrã îndoialã, o asemenea obiecþie este pertinentã, însã
productivitatea socialã a muncii este determinatã ºi de calitatea factorilor de
producþie ºi gradul de ocupare a forþei de muncã, iar mãrimea valorii
adãugate din industria prelucrãtoare este un element de definire a structurii
economiei naþionale care are un rol însemnat în aprecierea nivelului de
dezvoltare economico-socialã a þãrilor.
O altã obiecþie metodologicã privind calculul indicatorului sintetic
agregat se referã la modul de ponderare a indicatorilor parþiali incluºi în
indicatorul sintetic agregat. Pe bunã dreptate, se considerã cã economiile
naþionale sunt foarte diferite ºi cã semnificaþia indicatorilor este influenþatã
de tradiþie ºi de valorile culturale dominante, proprii fiecãrei þãri. Ca atare,
1
2

Ibidem, p. 7.
Rapport du Comité des Contributions, Nations Unies, New York, 1976, p. 6. 1977,
1980, 1981, 1989.
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ponderile care se folosesc în calculul indicatorului sintetic agregat nu au
valabilitate egalã pentru toate þãrile. Fãrã sã negãm ºi aceastã obiecþie,
considerãm totuºi cã determinarea indicatorului sintetic agregat potrivit unor
principii metodologice unitare îmbogãþeºte posibilitatea de evaluare a
nivelului de dezvoltare economico-socialã a þãrilor. Pe de o parte, avem în
vedere faptul cã, dincolo de tradiþii ºi valori culturale, diferite de la o þarã la
alta, bazele obiective ale societãþii moderne se extind în întreaga lume,
inclusiv în þãrile mai puþin dezvoltate. Pe de altã parte, avem în vedere ºi
posibilitatea ca, în afara stabilirii subiective a ponderilor cu care urmeazã sã
intre fiecare indicator în calculul indicatorului sintetic agregat, sã se
stabileascã ºi ponderi obiective rezultate prin corelaþiile care stabilesc între
variabilele luate în considerare.
Cu toate obiecþiile metodologice menþionate, literatura de specialitate
oferã numeroase exemple de indicatori de tip sintetic agregat. Indicatorii
respectivi se referã nu numai la nivelul general de dezvoltare economicosocialã a þãrilor, dar ºi la aspecte mai particulare, cum ar fi, de exemplu,
ierarhizarea þãrilor în funcþie de nivelul bunãstãrii populaþiei. Un indicator de
acest gen s-a elaborat recent în cadrul Programului pentru Dezvoltare al
Naþiunilor Unite ºi mãsoarã dezvoltarea socialã prin luarea în considerare a
trei indicatori: speranþa de viaþã la naºtere, ºtiinþa de carte ºi, respectiv,
produsul naþional brut pe locuitor ajustat prin paritatea puterii de cumpãrare.
Din metodologia utilizatã, rezultã cã fiecare dintre aceºti indicatori are
importanþã egalã în evaluarea indicatorului agregat. Calculul se face pentru
130 de þãri ºi se referã la anul 1987. Potrivit datelor respective, Japonia se
aflã pe primul loc ºi Nigerul pe ultimul loc. În aceastã ierarhie, România
ocupã locul 40.1
Analizându-se ordonarea þãrilor, pe de o parte, dupã mãrimea produsului naþional brut pe locuitor ºi, pe de altã parte, dupã mãrimea indicatorului privind dezvoltarea socialã, rezultã douã curbe de distribuire cu totul
diferite. În context se aratã: “cele douã curbe relevã cã disparitatea dintre
þãri este mai mare la venit decât la dezvoltarea socialã”. ªi în continuare se
precizeazã: “nu existã o legãturã automatã între nivelul venitului pe locuitor
al unei þãri ºi nivelul dezvoltãrii sale umane”. De altfel, în lucrare se
evidenþiazã existenþa unor þãri cu un produs naþional brut pe locuitor înalt,
dar cu dezvoltare umanã modestã (Brazilia, Oman ºi Arabia Sauditã),
precum ºi þãri care au un produs naþional brut pe locuitor modest, dar ca o
dezvoltare umanã înaltã (Sri Lanka, Jamaica ºi Costa Rica).
1

Human Development Report 1990, published for the United Development Programme,
New York, Oxford, Oxford Univeristy Press, 1990.
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II. Dimensiunile indicatorului sintetic agregat.
Variante. Semnificaþii. Decalaje.
În continuare vom prezenta principalele constatãri rezultate din calculul
indicatorului sintetic agregat al dezvoltãrii economico-sociale a României ºi
al altor 118 þãri aflate pe cele mai diferite trepte de progres economic ºi
social.1 Datele au fost prelucrate la Centrul de Cercetare ºi Calcul al ASE.2
Precizãm cã indicatorul a fost determinat în trei variante, respectiv
ponderea celor 20 de indicatori parþiali (mãrimi normalizate) s-a fãcut:
a) cu coeficienþi de importanþã rezultaþi din analiza factorialã;
b) cu coeficienþi de importanþã egalã (1,0) pentru fiecare indicator
parþial;
c) cu coeficienþi de importanþã diferiþi, respectiv 0,5 puncte pentru
produsul naþional brut ºi ca câte 0,0263 puncte pentru ceilalþi
indicatori.
În toate variantele de calcul, indicatorul sintetic agregat are valori între
0 ºi 100; 0 reprezintã valoarea minimã corespunzãtoare ultimei þãri ca nivel
de dezvoltare economico-socialã ºi 100 valoarea maximã corespunzãtoare
primei þãri în ierarhia amintitã.
Aºa cum s-a arãtat, literatura de specialitate, inclusiv din sistemul
ONU, oferã exemple de utilizare a metodelor amintite de calcul al indicatorilor sintetici agregaþi. Din cele trei metode considerãm cã analiza factorialã
aproximeazã mai bine coeficienþii de importanþã, mãrimea acestora rezultând din corelaþiile care se stabilesc între indicatorii luaþi în analizã. Metoda
eliminã în mare mãsurã aprecierile subiective privind semnificaþia fiecãrui
indicator în evaluarea nivelului de dezvoltare economico-socialã a þãrilor. În
consecinþã, prezenta cercetare se bazeazã, în principal, pe analiza factorialã;
ea a mai fost utilizatã la douã cercetãri asemãnãtoare efectuate în institut în
1

Datele utilizate provin în principal din publicaþiile organismelor internaþionale, respectiv:
World Bank, World Development Programme, Preparations for the fifth programming
cycle (1992-1996). DP/1990/43Add 1, 4 April 1990; OECD, National Accounts 19601988, Main Agregates, vol. I; OECD, Historical Statistics 1960-1986, UNESCO,
Statistical Yearbook 1989; UN, Energy Statistics Yearbook 1987; FAO, Yearbook
Engrais, vol. 38, 1988; SEV, Statiticeski Ejegodnik Stran-Cilenov, 1989; s-a utilizat, de
asemenea, Breviarul statistic al României, 1990, editat de Comisia Naþionalã pentru
Statisticã.
2
Asistenþa de spscialitate a fost asiguratã de dr. Radu Stroe ºi dr. Nicolae Mihãiþã.
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anii 1985 ºi 1968 ºi, ca atare, oferã posibilitatea comparãrii evoluþiei nivelului
de dezvoltare economico-socialã a României în raport cu alte state.
Coeficienþii de importanþã rezultaþi din analiza factorialã sunt
menþionaþi în tabelul 1.
Tabelul 1
Coeficienþi de importanþã rezultaþi din analiza factorialã în 1988
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Indicatorul
Mãrimea coeficienþilor
Produsul naþional brut
0,94320
Productivitatea muncii
0,92675
Consumul de energie
0,76503
Valoarea adãugatã în industria prelucrãtoare
0,93996
Randamentul la cereale
0,60183
Randamentul la lapte
0,82144
Tractoare
0,73867
Consumul de îngrãºãminte
0,93642
Exportul
0,89712
Populaþia neagricolã
0,85035
Populaþia urbanã
0,79417
Consumul total de calorii
0,79716
Consumul de proteine de origine animalã
0,82120
Medici
0,83253
Paturi de spital
0,74457
Elevi în învãþãmântul secundar
0,87051
Studenþi
0,75681
Numãrul de aparate
0,86160
Durata medie a vieþii
0,87646
Mortalitatea infantilã
0,86766

Analiza datelor conduce la concluzia cã mãrimea coeficienþilor de
importanþã este relativ asemãnãtoare:
– la 4 indicatori, respectiv produsul naþional brut, productivitatea
socialã a muncii, valoarea adãugatã în industria prelucrãtoare ºi
consumul de îngrãºãminte, coeficienþii de importanþã variazã între
0,92675 ºi 0,93642 puncte;
– la 9 indicatori, coeficienþii de importanþã variazã între 0,82144 ºi
0,89712 puncte. Între aceste limite se aflã indicatorii: randamentul la
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lapte, exportul, populaþia neagricolã, consumul de proteine de origine
animalã, medici, elevi în învãþãmântul secundar, aparate TV, durata
medie a vieþii ºi mortalitatea infantilã;
– la 6 indicatori, coeficienþii de importanþã variazã între 0,73967 ºi
0,79417 puncte. În aceastã categorie sunt cuprinºi indicatorii:
consumul de energie, tractoare, populaþia urbanã, consumul total de
calorii, paturi de spital ºi studenþi;
– la un singur indicator, respectiv randamentul la cereale, coeficientul
de importanþã este relativ mai scãzut -0,60183 puncte.
În cele trei variante, ordonarea þãrilor dupã nivelul general al
dezvoltãrii economico-sociale este arãtatã în tabelul 2.

Tabelul 2
Ierarhizarea þãrilor dupã mãrimea indicatorului sintetic agregat
în anul 1988
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Þara

SUA
Elveþia
Belgia
RFG
Japonia
Olanda
Norvegia
Suedia
Danemarca
Canada
Finlanda
Franþa
Austria
RDG
Regatul Unit
Italia
Noua Zeelandã
Irlanda

Varianta cu ponderi
Varianta cu
Varianta cu
rezultate din analiza ponderi egale ponderi diferite
factorialã
Nivel
Rang
Nivel
Rang
Nivel
Rang
100,0
1
100,0
1
84,7
3
99,0
2
98,2
2
100,0
1
98,8
3
99,2
3
73,1
10
98,6
4
98,6
4
81,4
5
96,3
5
96,4
5
85,9
2
96,1
6
96,8
6
72,1
12
95,4
7
95,4
7
83,2
4
94,4
8
94,2
8
80,9
6
92,5
9
92,4
9
78,6
7
92,3
10
92,0
10
74,8
9
90,5
11
89,9
11
77,9
8
90,4
12
90,7
12
72,8
11
87,1
13
87,3
13
70,3
13
81,9
14
82,9
14
46,1
22
80,8
15
81,4
15
64,8
15
80,8
16
80,8
16
62,7
14
80,2
17
80,7
17
54,7
17
76,7
18
77,7
18
48,9
19
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Nr.
crt.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Þara

Australia
Israel
Spania
Singapore
Cehoslovacia
URSS
Bulgaria
Ungaria
Grecia
Polonia
Argentina
Cipru
Coreea de Sud
Iugoslavia
Cuba
Uruguay
R.P.D. Coreeanã
Trinidad Tobago
Portugalia
România
Venezuela
Liban
Chile
Mongolia
Iordania
Costa Rica
Panama
Mexic
Africa de Sud
Siria
Albania
Malayezia
Brazilia
Columbia
Jamaica
Irak

Varianta cu ponderi
Varianta cu
Varianta cu
rezultate din analiza ponderi egale ponderi diferite
factorialã
Nivel
Rang
Nivel
Rang
Nivel
Rang
76,0
19
75,4
20
58,4
16
75,7
20
75,5
19
50,4
18
72,1
21
71,9
21
46,9
21
71,7
22
69,2
23
48,7
20
68,6
23
69,8
22
37,9
23
67,9
24
68,5
24
36,5
26
65,0
25
66,1
25
32,6
28
63,7
26
65,0
26
32,7
27
62,7
27
63,4
27
37,0
24
59,3
28
60,1
28
29,3
31
58,7
29
59,4
29
30,7
30
56,0
30
55,9
30
37,0
25
55,1
31
56,1
31
31,2
29
54,7
32
55,7
32
29,2
32
53,9
33
54,2
33
25,4
38
52,3
34
52,7
35
27,5
35
51,8
35
53,4
34
25,9
37
51,0
36
51,3
36
28,8
33
47,7
37
47,5
37
27,8
34
46,5
38
47,3
38
24,6
39
45,6
39
45,8
39
26,1
36
44,8
40
45,3
40
20,7
42
44,1
41
44,6
41
22,0
40
43,7
42
44,3
42
20,3
45
40,4
43
40,1
43
20,1
47
39,6
44
39,8
44
20,5
44
39,3
45
39,3
45
21,4
41
38,3
46
39,6
46
20,1
46
35,6
47
36,0
47
20,0
48
35,4
48
35,3
49
18,4
52
35,2
49
35,7
48
16,6
55
34,8
50
34,9
50
18,6
51
34,5
51
34,6
52
19,4
49
34,4
52
34,7
51
17,2
54
34,3
53
34,0
53
16,6
56
32,8
54
32,6
56
18,6
50
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Nr.
crt.

Þara

Varianta cu ponderi
Varianta cu
Varianta cu
rezultate din analiza ponderi egale ponderi diferite
factorialã
Nivel
Rang
Nivel
Rang
Nivel
Rang
55 Ecuador
32,7
55
32,9
55
16,1
58
56 Egipt
32,6
56
33,7
54
15,5
60
57 Peru
31,6
57
32,0
57
16,5
57
58 Iran
31,1
58
30,9
59
20,5
43
59 R.P. Dominicanã
305
59
31,4
58
14,6
62
60 Turcia
29,6
60
29,9
60
15,3
61
61 Algeria
29,5
61
29,1
62
17,4
53
62 Filipine
29,2
62
29,5
61
13,7
65
63 Tunisia
28,7
63
28,5
63
14,6
63
64 Paraguay
27,4
64
28,5
64
14,4
64
65 R.P. Chinezã
26,7
65
27,3
65
12,1
67
66 Nicaragua
26,6
66
26,7
66
12,9
66
67 Sri Lanka
34,6
67
24,8
67
11,2
71
68 Congo
23,7
68
23,6
68
11,8
69
69 Salvador
23,5
69
23,5
69
11,8
68
70 Gabon
22,7
70
23,1
70
16,0
59
71 Thailanda
22,2
71
22,4
71
11,4
70
72 Maroc
22,1
72
22,1
72
10,8
72
73 Honduras
20,8
73
20,7
73
10,4
73
74 Vietnam
20,3
74
20,5
74
8,9
77
75 Bolivia
20,2
75
20,5
76
9,7
75
76 Indonezia
20,0
76
20,5
75
9,4
76
77 Guatemala
19,5
77
19,6
77
10,0
74
78 Birmania
17,2
78
17,6
78
7,8
80
79 Zimbabwe
16,7
79
16,7
80
8,3
78
80 R.P.D. Yemen
16,3
80
16,7
79
7,8
79
81 Coasta de Fildeº
14,0
81
14,0
83
7,3
82
82 Zambia
13,9
82
14,3
81
6,5
84
83 India
13,8
83
14,0
82
6,4
85
84 Pakistan
13,7
84
13,9
84
6,4
86
85 Camerun
13,2
85
13,2
85
7,6
81
86 Papua Noua Guinee
12,5
86
12,7
86
6,8
83
87 Mauritania
12,5
87
12,6
87
6,2
87
88 Liberia
12,3
88
12,4
88
6,0
88
89 Ghana
11,4
89
11,2
91
5,4
89
90 Zair
11,3
90
11,3
90
5,0
92
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Nr.
crt.

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Þara

Madagascar
Kenya
Sudan
Nigeria
Somalia
Togo
Laos
Benin
R.A. Yemen
Haiti
Senegal
R. Centrafricanã
Bangladesh
Tanzania
Uganda
Angola
Sierra Leone
Nepal
Afganistan
Malawi
Burundi
Ciad
Niger
Guineea
Etiopia
Mali
Ruanda
Burkina Faso
Mozambic

Varianta cu ponderi
Varianta cu
Varianta cu
rezultate din analiza ponderi egale ponderi diferite
factorialã
Nivel
Rang
Nivel
Rang
Nivel
Rang
11,0
91
11,3
89
5,0
91
10,7
92
10,8
92
5,1
90
9,6
93
9,5
94
4,5
93
9,5
94
9,5
93
4,5
94
8,9
95
9,1
95
4,0
100
8,8
96
8,7
97
4,3
97
8,6
97
9,0
96
4,0
99
8,3
98
8,3
98
4,0
98
7,6
99
7,6
99
4,4
95
7,6
100
7,6
100
3,8
101
7,5
101
7,6
101
4,3
96
7,1
102
7,2
102
3,6
102
5,9
103
6,2
103
2,8
104
5,8
104
6,0
104
2,7
105
4,7
105
4,8
105
2,4
106
4,3
106
4,3
106
3,0
103
3,9
107
4,1
107
2,0
107
3,7
108
3,9
108
1,8
108
2,9
109
3,3
109
1,6
109
2,5
110
2,8
110
1,3
110
2,3
111
2,4
111
1,3
111
2,1
112
2,1
112
1,0
114
1,8
113
1,8
113
1,2
112
1,1
114
1,2
114
1,0
113
0,7
115
0,8
116
0,4
117
0,7
116
0,9
115
0,6
116
0,6
117
0,7
117
0,7
115
0,2
118
0,2
118
0,4
118
0,0
119
0,0
119
0,0
119

Compararea datelor conduce la concluzia cã variantele I ºi II sunt
practic identice; diferenþele privind ordonarea þãrilor ºi mãrimea indicatorilor
sintetici corespunzãtori fiecãrei þãri sunt cu totul nesemnificative. Din date
rezultã cã 79 de þãri ocupã acelaºi loc atât în cazul în care indicatorul
sintetic se determinã prin analiza factorialã, cât ºi în cazul în care indicatorul
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respectiv rezultã din aplicarea unor ponderi egale indicatorilor parþiali.
Celelalte þãri se plaseazã pe locuri diferite, însã foarte apropiate. În raport
cu varianta I, în varianta II au înregistrat o schimbare în plus sau în minus
de un singur loc 34 de þãri ºi de 2 locuri 6 þãri. Principala explicaþie a acestor
rezultate constã în faptul cã mãrimea majoritãþii coeficienþilor de importanþã
rezultaþi din analiza factorialã este apropiatã de cifra 1, respectiv punctajul
aplicat în varianta II de calcul a indicatorului sintetic.
În varianta a III-a, ordinea þãrilor ºi îndeosebi mãrimea indicatorului
sintetic diferã mult de cele corespunzãtoare variantei I ºi II. Sub aspectul
ierarhiei þãrilor, se constatã cã numai 32 de þãri se plaseazã pe acelaºi loc
ca în varianta I. Modificarea poziþiei celorlalte þãri se prezintã astfel: 50 de
þãri se plaseazã în plus sau minus cu 1-2 locuri; 30 de þãri cu peste 3-5 locuri.
Varianta la care ne referim are o semnificaþie aparte. Produsul
naþional brut intrã în calculul indicatorului sintetic agregat cu o pondere
relativ mai mare decât ceilalþi indicatori, respectiv cu 0,5 puncte, faþã de
0,0263 puncte pentru ceilalþi indicatori. O astfel de pondere, deºi subiectivã,
se justificã prin faptul cã produsul naþional brut exprimã rezultatele întregii
activitãþi desfãºurate în economia naþionalã (agriculturã, silviculturã, industrie,
construcþii, transporturi-telecomunicaþii, comerþ, învãþãmânt, culturã, sãnãtate,
finanþe-bãnci, servicii comunale etc.). Într-o anumitã mãsurã, metoda
diminueazã efectul luãrii în considerare de mai multe ori a aceleiaºi activitãþi
în evaluarea nivelului general al dezvoltãrii economico-sociale a þãrilor.
Precizãm cã metoda a fost utilizatã la calcularea unui indicator
agregat al dezvoltãrii economico-sociale a þãrilor de cãtre Comitetul de
Contribuþii ONU. Calculul s-a fãcut pe baza a opt indicatori: venitul naþional
pe locuitor (coeficient de pondere 50%); partea industriei prelucrãtoare în
produsul intern brut; proporþia exporturilor de produse ale industriei
prelucrãtoare în total export; proporþia populaþiei neagricole, consumul de
energie pe locuitor; numãr de telefoane la 1.000 locuitori; proporþia
populaþiei ºtiutoare de carte ºi speranþa de viaþã la naºtere. Indicatorul
respectiv avea menirea sã suplineascã limitele venitului naþional în
aprecierea capacitãþii de platã a þãrilor (ºi a nivelului general de dezvoltare),
criteriu esenþial în stabilirea contribuþiei þãrilor la bugetul ONU.1
Deºi, teoretic, metoda ca atare are anumite avantaje, aplicarea ei
presupune ca produsul naþional brut exprimat într-o unitate de mãsurã
unicã, respectiv dolari SUA, sã reflecte corect realitãþile existente în þãrile
1

Rapport du Comité des Contributions, Nations Unies, New York, 1981.

455
luate în comparaþie. Reamintim cã exprimarea în dolari SUA a produsului
naþional brut inclus în calculul indicatorului sintetic agregat s-a fãcut prin
cursurile oficiale de schimb ale valutelor naþionale în raport cu dolarul. Dar
cursul oficial de schimb nu reflectã raporturile interne de preþuri, respectiv
puterea de cumpãrare a valutelor ºi, ca atare, mãreºte sau diminueazã
mãrimea produsului naþional brut pe locuitor (sau a produsului intern brut).
În anul 1988, de exemplu, valutele din majoritatea þãrilor dezvoltate erau
supraevaluate în raport cu dolarul, iar cele din þãrile mai puþin dezvoltate
erau subevaluate. Semnificative în acest sens sunt urmãtoarele date:
Produsul intern brut pe locuitor în 1988 – dolari SUA
SUA
Elveþia
Japonia
Norvegia
Suedia
Finlanda
Danemarca
Germania
Franþa
Belgia
Italia
Regatul Unit
Spania
Grecia
Portugalia
Turcia

La cursul de schimb
19.558
27.581
23.190
21.654
21.546
21.266
20.912
19.581
17.002
15.180
14.430
14.413
8.722
5.244
4.265
1.303

La paritatea puterii de cumpãrare
19.558
16.700
14.288
16.322
14.772
13.792
13.555
14.161
13.603
12.623
12.985
13.428
9.343
6.799
6.750
4.353

Sursa: OCDE, National Accounts, vol. I, 1990, Paris, p. 130.

În condiþiile în care produsul naþional brut determinat prin cursurile de
schimb este diferit de cel rezultat din paritatea puterii de cumpãrare,
acordarea unei ponderi relativ mai mari indicatorului respectiv conduce la
supraevaluarea nivelului general de dezvoltare a unor þãri; or, varianta III
tocmai aceastã situaþie evidenþiazã.
Mãrimea indicatorului sintetic agregat pentru Elveþia, spre exemplu,
este 100 (locul 1), iar pentru SUA de numai 84,7 (locul 3). Metoda la care
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ne referim poate da rezultate bune numai în situaþia în care s-ar dispune de
date privind produsul naþional brut în dolari la paritatea puterii de
cumpãrare. Astfel de date, la nivelul anului 1988, existã numai pentru þãrile
OECD. Þinând seama de cele menþionate înainte, apreciem cã varianta I de
calcul al indicatorului aproximeazã mai bine nivelul general de dezvoltare
economico-socialã a þãrilor.
Mai întâi, câteva constatãri preliminare rezultate din analiza datelor
variantei I.
Variaþia mare a indicatorului sintetic agregat, de la 0 la 100, indicã
existenþa unor decalaje considerabile pe plan mondial în privinþa dezvoltãrii
economice ºi sociale.
Repartizarea þãrilor în 5 grupe relevã, ca ºi în cazul altor indicatori, cã
cea mai mare parte a omenirii are un nivel general de dezvoltare
economico-socialã foarte scãzut.
Tabelul 3
Repartizarea þãrilor pe grupe dupã mãrimea
indicatorului sintetic agregat în anul 1988
Grupa
I
II
III
IV
V
Total þãri

Limita superioarã
a grupelor
100,0
82,0
65,0
37,0
13,5

Numãr
de þãri
13
11
22
38
35
119

Populaþia
mii loc.
%
573,47
11,4
499,98
10,0
363,96
7,3
2.992,01
59,7
581,73
11,6
5.011,15
100,0

Þãrile din grupa I, cele mai dezvoltate, reprezintã 11,5% din totalul
populaþiei þãrilor luate în comparaþie. În categoria respectivã se aflã
principalele þãri industriale din America de Nord, Europa Occidentalã ºi
Extremul Orient. Alãturi de SUA, care se claseazã pe primul loc, menþionãm
între altele Elveþia, Belgia, R.F. Germania, Franþa, Suedia ºi Japonia.
Grupa a II-a, ca ºi prima, este relativ restrânsã, ea cuprinde 11 þãri ºi
10% din populaþie. În grupa amintitã se aflã atât þãri din Europa Occidentalã
(Italia, Regatul Unit, Irlanda ºi Spania), cât ºi þãri din Orientul Apropiat sau
din zona Oceanului Pacific (Israel, Singapore, Noua Zeelandã ºi Australia).
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Remarcãm prezenþa în aceastã grupã ºi a R.D. Germania, a Cehoslovaciei
ºi URSS, la vremea respectivã þãri cu planificare centralizatã.
Grupa a III cuprinde 22 de þãri din Europa, America Latinã ºi Asia. Ne
referim, spre exemplu, la Grecia, Portugalia, Argentina, Uruguay, Venezuela,
Chile, Cuba, Mexic, Mongolia, ca ºi la þãrile europene cu planificare centralizatã – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Iugoslavia ºi România. Þara noastrã
ocupã locul 38 ºi îi corespunde un indicator sintetic în mãrime de 46,5.
Grupa a IV este cea mai numeroasã sub aspectul numãrului de þãri
(38) ºi al populaþiei (2.992,01 mii locuitori, respectiv 59,7%). În grupã se aflã
þãri cu populaþie foarte mare din America Latinã ºi Asia: Brazilia, R.P.
Chinezã, India ºi Pakistan.
Grupa a V-a desemneazã eºalonul þãrilor cu cel mai scãzut nivel de
dezvoltare economico-socialã, valoarea indicatorului sintetic fiind de pânã la
13,5. Grupa cuprinde 35 de þãri, majoritatea localizate în Africa ºi Asia. Între
þãrile respective menþionãm: Somalia, Zair, Senegal, Angola, Kenya, Tanzania, Niger, Ruanda, Burundi ºi, respectiv, Laos, Bangladesh ºi Afganistan.
Proporþia populaþiei cuprinse în grupã este de 11,6% ºi împreunã cu cea din
grupa a IV-a ajunge la 71,3%.
O altã constatare importantã constã în faptul cã þãrile au de regulã o
altã ierarhie decât cea indicatã de produsul naþional brut pe locuitor. Din
cele 119 þãri luate în analizã, numai 7 þãri se aflã pe acelaºi loc la produsul
naþional brut ºi la indicatorul sintetic agregat. Restul þãrilor se situeazã fie pe
locuri inferioare, fie pe locuri superioare. La un numãr de 14 þãri se constatã
diferenþe în plus sau în minus de 1 sau 2 locuri ºi la 32 de þãri diferenþe de
3-5 locuri. La celelalte þãri (66) diferenþele sunt mult mai importante.
Repartizarea acestor þãri în funcþie de numãrul de locuri câºtigate sau
pierdute în ierarhia stabilitã dupã indicatorul sintetic agregat în raport cu
ierarhia rezultatã din produsul naþional brut pe locuitor se prezintã astfel: 27
de þãri au înregistrat diferenþe în plus sau în minus de câte 6-10 locuri; 11
þãri diferenþe de câte 11-15 locuri; 12 þãri câte 16-20 de locuri; 8 þãri între 21
ºi 25 de locuri ºi 8 þãri peste 25 de locuri.
În cadrul primelor 20 de þãri ordonate dupã mãrimea indicatorului
sintetic agregat, constatãm urmãtoarele schimbãri mai importante în raport
cu ierarhia lor la produsul naþional brut pe locuitor. Statele Unite ale Americii
trec de pe locul 4 pe locul 1 ºi Belgia de pe locul 12 pe locul 3. În schimb,
Elveþia, Japonia ºi Norvegia, deºi cu un produs naþional brut pe locuitor
(calculul potrivit cursurilor oficiale de schimb) sensibil mai mare decât cel
din SUA, trec de pe locurile 1, 2 ºi 3 pe locurile 2, 5 ºi 7. Trecerea SUA pe
locul 1 se datoreazã îndeosebi mãrimii unor indicatori economici ºi sociali,
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superiori celor din Elveþia, Japonia ºi Norvegia. Avem în vedere: consumul
de energie, randamentul la lapte, ponderea populaþiei neagricole, consumul
de calorii ºi proteine animale, numãrul de medici ºl numãrul de elevi ºi de
studenþi. Iatã 2 exemple semnificativã în acest sens. Randamentul la lapte
de vacã: SUA – 6.444 kg anual; Norvegia – 5.645 kg; Japonia – 5.320 kg ºi
Elveþia – 4.779 kg (record mondial Israel – 8.396 kg). Proporþia studenþilor
în populaþia de 20-24 ani de exemplu prezintã urmãtoarele dimensiuni: SUA
– 59, Norvegia – 32, Japonia – 29 ºi Elveþia – 23.
Câºtigarea de cãtre Belgia de 9 locuri în ierarhia datã de indicatorul
sintetic, în principal, provine din dimensiunea mare a indicatorilor privind:
randamentul la cereale (5.881 kg/ha); exportul (9.052 $/loc.); populaþia
neagricolã (98%)1; populaþia urbanã (97%), disponibilul de calorii (3.850
calorii/loc/zi) ºi numãrul de medici (47/10.000 loc). La fiecare din aceºti
indicatori Belgia se aflã pe locul 2 sau 1 (calorii).
Din þãrile care au înregistrat modificãri de peste 20 de locuri la
indicatorul sintetic-agregat în raport cu produsul naþional brut pe locuitor au
trecut pe poziþii superioare: Cuba, Zair, Birmania, R.P. Chinezã, Mongolia,
Egipt, Vietnam ºi Liban. În schimb au trecut pe locuri inferioare: Algeria,
R.A. Yemen, Senegal, Camerun, Angola, Iran, Guineea ºi Gabon.
Egiptul, de exemplu, ocupã potrivit produsului naþional brut locul 77 ºi
potrivit indicatorului sintetic agregat locul 56 înregistrând astfel un salt de 21
de locuri. Cu excepþia numãrului de medici la 10.000 locuitori la toþi ceilalþi
indicatori Egiptul se plaseazã pe locuri superioare în raport cu poziþia
deþinutã la produsul naþional brut. Menþionãm în acest sens îndeosebi: randamentul la cereale (loc 13), consumul de îngrãºãminte (loc 11), consumul
de calorii (loc 21), proporþia elevilor ºi a studenþilor (locurile 41 ºi 39).
Dacã ne referim la Gabon constatãm o coborâre de pe locul 32 la
produsul naþional brut pe locul 70 la indicatorul sintetic-agregat, respectiv un
minus de 38 de locuri. Deplasarea Gabonului pe poziþia inferioarã amintitã
rezultã din faptul cã majoritatea absolutã a indicatorilor luaþi în analizã
înregistreazã dimensiuni foarte mici. Iatã câteva exemple: randamentul la
cereale – 1.464 kg (loc 75); randamentul la lapte – 250 kg (loc 99); proporþia
populaþiei neagricole – 30,16% (loc 96); numãr de medici la 10.000 loc. –
2,90 (loc 72); elevi în învãþãmântul secundar – 27% din populaþia de vârstã
corespunzãtoare (loc 80); studenþi – 4% din populaþia de 20-24 ani (loc 80)
ºi durata medie a vieþii – 52 ani (loc 93).

1

Belgia-Luxemburg.
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III. Poziþia României în ierarhia mondialã
ºi europeanã. Mãrimea indicatorilor ºi decalaje
Nivelul dezvoltãrii României la indicatorii parþiali ºi la indicatorul
sintetic agregat, comparativ cu celelalte þãri, este prezentat în tabelul 4.
Tabelul 4
Locul României în ierarhia þãrilor dupã nivelul
dezvoltãrii economico-sociale în anul 1988
Indicatorul

Nivel

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 ($/loc.)
5. Randament la cereale (kg/ha)
6. Randament la lapte (kg/vacã)
7. Tractoare (buc/1.000ha)
8. Consum de îngrãºãminte
chimice (kg/ha)
9. Export ($/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./1000 loc.)
15. Paturi de spital (nr./1.000
loc.)
16. Elevi în învãþãmântul secundar (% din populaþia de
vârstã corespunzãtoare)
17. Studenþi (% din populaþia
de 20-24 ani

a) 2.210
b) 1.765
a) 4.601
b) 3.675

Rang Gru- Decalaje România=1,0 faþã de medie
pã
mondialã Grupa a II-a Grupa 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

5.360

x

14

II

0,36

0,80

1,48

1.202
3.044xx
1.951x
15,09x

25
29
39
39

III
II
III
III

0,69
0,84
1,09
1,15

1,41
1,25
1,45
2,21

3,35
1,56
2,86
7,96

115,30
453x
72,4x
53,2x

x

37
38
49
51

II
III
II
II

0,83
1,17
0,73
0,85

1,08
2,98
1,10
1,19

2,40
7,83
1,32
1,47

2.949

x

41

II

0,91

1,02

1,17

38,3
21

x

39
31

III
II

0,63
0,62

1,37
0,87

1,80
1,80

93

18

II

0,42

0,80

1,33

79

27

II

0,58

0,80

1,20

11

55

III

1,27

2,27

4,27
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Indicatorul

Nivel

18. Aparate TV (nr. la 1.000 loc.) 197
19. Mortalitatea infantilã (%)
27x
20. Durata medie a vieþii (ani)
69,4xx
21. Indicatorul sintetic (%)
46,5
x

Rang Gru- Decalaje România=1,0 faþã de medie
pã
mondialã Grupa a II-a Grupa I
30
III
0,70
1,61
3,61
41
III
2,30
0,58
0,30
44
II
0,93
0,99
1,08
38
III
-

1989.

xx

1987-1989.

Notã: Cele douã date privind PNB/loc. provin din lucrarea UNDP DP/1990/43 Add 1
menþionatã la p. 7 ºi, respectiv, din Buletinul statistic al României din 1990.

La indicatorii economici de bazã, produsul naþional brut ºi
productivitatea socialã a muncii, România ocupã în varianta “a” locurile 42 ºi
47 ºi se plaseazã în grupa a III-a de þãri.
În varianta “b” poziþia þãrii noastre coboarã pe locurile 46 ºi 55 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 cuprinse 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 de 1:4,27.
Ceilalþi indicatori au niveluri mai mari decât media mondialã. Ne referim
la consumul de energie, valoarea adãugatã în industria prelucrãtoare,
randamentul la 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 în 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
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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.
Din date rezultã, aºadar, cã la 4 indicatori România are o poziþie
inferioarã celei corespunzãtoare produsului naþional brut pe locuitor (loc 42)
ºi la 15 indicatori o poziþie superioarã. Precizãm însã cã 4 indicatori sunt
deasupra produsului naþional brut cu numai 1-2 locuri (consumul de calorii,
mortalitatea infantilã, randamentul la lapte ºi durata medie a vieþii.
Prin combinarea indicatorilor parþiali potrivit analizei factoriale, se
ajunge, aºa cum s-a arãtat, la un indicator sintetic agregat în mãrime de
46,5, care plaseazã þara noastrã pe locul 381).
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 23 locuri superioare în raport cu poziþia datã de produsul naþional brut pe
locuitor.
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 însã la sfera þãrilor europene prezintã 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 cãrui 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 indicatorului, ca ºi în
1

Pentru PNB ºi productivitatea socialã a muncii s-au luat în calcul datele menþionate la
litera “a”.
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enumerarea anterioarã, urmãtoarele þãri: R.D. Germania, Regatul Unit,
Italia, Irlanda, Spania, Cehoslovacia, USSS, Bulgaria ºi Ungaria. Alte þãri cu
valoare 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
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 rezultatele cercetãrii de faþã cu cele obþinute
anterior în Institutul de Economie Naþionalã1. 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, de 54,5, pentru ca în 1988 sã scadã, aºa cum s-a arãtat,
la 46,5. În ierarhia celor 119 þãri, România a coborât de pe 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 dintre mãrimea indicatorului sintetic agregat din cele douã þãri
s-a redus de la 1,67 în 1982 ºi 1,55 în 1984 la 1,32 în 1988.
Baza materialã existentã în România în anul 1988, în industrie, agriculturã ºi în celelalte ramuri ºi sectoare de activitate este, fãrã îndoialã, mai
mare decât în trecut. Aceeaºi apreciere se cuvine a fi fãcutã ºi pentru nivelurile indicatorilor economici ºi sociali luaþi în analizã. Dezvoltarea economiei
româneºti în a doua parte a acestui secol s-a bazat însã pe un mecanism
economic de comandã, administrativ-statal ºi pe alocarea unei pãrþi însem1

Contribuþii la evaluarea stadiului de dezvoltare economico-socialã a României (studiu
comparativ cu 118 þãri), “Caiet de studiu”, nr. 103, Bucureºti, 1985, ºi Evaluarea
stadiului de dezvoltare economico-socialã a României comparativ cu 118 þãri, “Caiet de
studiu”, nr. 131, Bucureºti, 1988. La efectuarea cercetãrii privind compararea cu alte
þãri a dezvoltãrii economico-sociale a României la nivelul anului 1988 au participat: dr.
C. Grigorescu (coordonator), ªt. Mihai, dr. C. Cãmãºoiu, dr. G. Georgescu, M.
Rudãreanu, S. Tãnãsescu, C. Zaman, A. Bãrbulescu, I. Niºulescu, R. Dãnescu, I.
Ghizdeanu, G. Oprescu, N. Stanciu, dr. Radu Stroe ºi dr. Nicolae Mihãiþã. Majoritatea
membrilor acestui colectiv a luat parte ºi la cercetãrile anterioare, concretizate, aºa
cum s-a arãtat, în “Caietele de studiu”, nr. 103 ºi 109.
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nate a venitului naþional pentru acumulare, în condiþiile limitãrii consumului
populaþiei. Rezultatele obþinute nu au fost însã pe mãsura sacrificiilor la care
au fost supuºi muncitorii, þãranii ºi alte categorii sociale. Mai mult, în ultimul
deceniu, economia a bãtut pasul pe loc, iar în domeniul nivelului de trai ºi
calitãþii vieþii s-a înregistrat un sensibil regres, o dare înapoi.
Evoluþia amintitã este rezultatul faptului cã mecanismul economic de
comandã, bazat pe lichidarea proprietãþii particulare asupra mijloacelor productive ºi înlocuirea acesteia cu proprietatea de stat, a desfiinþat autonomia
unitãþilor economice în luarea deciziilor, stimulentele materiale ºi interesul
agenþilor economici în folosirea eficientã a resurselor. Pe fondul unui astfel
de mecanism economic, anacronic în raport cu experienþa de secole a omenirii, au apãrut o serie de disfuncþionalitãþi, între altele, lipsa de proporþionalitate în dezvoltarea ramurilor ºi sectoarelor de activitate, cu deosebire între
industria prelucrãtoare ºi baza de materii prime, combustibil ºi energie, rãmânerea în urmã a agriculturii ºi a sectorului terþiar, frânarea introducerii
progresului tehnic în producþie ºi neglijarea satisfacerii trebuinþelor populaþiei.
Deteriorarea poziþiei României în actualul deceniu este cea mai
concludentã expresie a stãrii de crizã în care intrase economia româneascã
ca urmare a accentuãrii disfuncþionalitãþii mecanismului economic de
comandã în ultimii ani ai dictaturii ceauºiste.
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1. E moral ºi în interesul þãrii ca PRIVATIZAREA sã se facã pentru
cetãþenii îndreptãþiþi ai ROMÂNIEI.
2. STATUL SÃ NU VÂNDÃ NIMIC DIN AVEREA FÃCUTÃ PRIN
MUNCA POPORULUI.
3. Sindicaliºtii, salariaþii de azi sã nu rãmânã slugile de mâine ale
statului.
4. Legislaþia sã asigure în fapt apariþia întreprinderilor mici ºi mijlocii cu
(co)propRietari reali proveniþi îndeosebi din rândul celor, care au
muncit în România.
5. Întreprinderile mici ºi mijlocii pot asigura milioane de locuri de muncã.
6. Capitalul strãin sã fie atras, în principal, de proprietarii reali particulari
din România.
7. Sã nu mai avem þãrani fãrã pãmânt.
8. Specialiºtii români sã poatã lucra pentru ROMÂNIA.
9. Cetãþenii români care au contribuit mult la sporirea averii þãrii mult sã
ia, iar cei care nu au adus nimic sau au pãgubit þara sã nu ia nimic
sau sã plãteascã.
10. Guvernul sã fie administrator, nu stãpân.

PROPRIETATEA PRIVATÃ – BAZA ECONOMICÃ
A DEMOCRATIZÃRII SOCIETÃÞII ROMÂNEªTI
În loc de prefaþã
Încã nu este târziu pentru evitarea unor costuri nefireºti ale privatizãrii
în România!
Instituþiile de drept din þara noastrã s-au pronunþat în legãturã cu
privatizarea, opþiunile acestora concretizându-se într-o lege aflatã la
începutul aplicãrii sale. Aceastã lege, însã, este departe de a îngemãna
opþiunile fundamentale prezentate de cãtre specialiºti din diverse domenii,
de cãtre unele sindicate, precum ºi de cãtre diferite partide politice din
opoziþie. Mai mult, trebuie menþionat cã, acestea din urmã nici cel puþin nu
au participat la dezbaterile parlamentare privind Legea Privatizãrii ºi/sau la
votarea acesteia.
În acest context, autorii prezentului Microstudiu considerã cã se
justificã continuarea dezbaterilor pe aceastã temã. În vederea gãsirii unor
corecþii care sã contribuie la diminuarea riscurilor afectãrii grave a potenþialului
economic naþional. Iatã de ce, obiectivele Microstudiului vizeazã, în principal,
conturarea unui cadru de desfãºurare a dezbaterilor, la care sunt invitaþi sã
participe toþi cei interesaþi în construirea unei vieþi democratice ºi prospere
în România.
Autorii

PRIVATIZAREA
soluþie sigurã de protejare a populaþiei României
în tranziþia spre economia de piaþã
Se afirmã, pe bunã dreptate, cã în domeniile economicului ºi
socialului nu trebuie sã se punã problema experimentãrii. Orice mãsurã ce
urmeazã a se lua în aceste domenii, oricând ºi oriunde, se impune cu
necesitate o amplã ºi profundã analizã prealabilã. Oricât de multã siguranþã
ar oferi, din punct de vedere teoretic, un model sau altul, aplicarea în
practicã trebuie fãcutã cu foarte multã precauþie, din aproape în aproape,
împletit cu evoluþia fireascã, naturalã a fenomenului la care se referã. Orice
altã abordare, mai devreme sau mai târziu, este sortitã eºecului.
Cã ne aflãm în faþa unui adevãr axiomatic, este uºor sã ne
convingem. Cãci nimic nu este mai plauzibil, pentru noi ca oameni, decât
forþa probatorie a practicii. Or, în acest sens, este elocventã istoria trãitã de
o parte din actuala populaþie a globului pãmântesc, forþatã sã experimenteze
un model socioeconomic imaginat de niºte “minþi bolnave”. Generoasa idee
de social-democraþie a fost împinsã pe panta “socialismului ºtiinþific”, pentru
ca, în timp record, sã degenereze în comunism, în societate dictatorialã de
tip fascist, adicã fãrã orizont ºi fãrã speranþã. În cele din urmã, forþa
implacabilã a evoluþiei naturale a societãþii readuce ºi aceste popoare pe
traiectoria fireascã oricãrei grupãri umane.
Din nenorocire, þara noastrã a fost în întregime în acest odios câmp
experimental. Din fericire, în decembrie 1989, poporul român s-a alãturat
primelor popoare care ºi-au manifestat clar ºi categoric hotãrârea de a ieºi
din comunism pentru a reveni la democraþie. Însã, acum nu ºtim cum sã
facem calea întoarsã. Într-un anume fel era de aºteptat sã nu ºtim. Cãci, nu
numai istoria noastrã nu ne oferã niciun exemplu în acest sens, dar – ceea
ce este demn de reþinut – nici istoria altor popoare nu ne furnizeazã vreun
exemplu care, cât de cât, sã ne serveascã drept sursã de inspiraþie. Mai
mult, observãm cã ºi celelalte popoare, care sunt într-o situaþie asemãnãtoare
cu a noastrã, se zbat în cãutãri de soluþii care, cât mai grabnic ºi mai bine,
sã asigure trecerea de totalitarism la democraþie, de la economia planificatã
centralizat la economia de piaþã liberã. Având în vedere cã, de fapt, ne
aflãm în faþa unei Mari Reforme, cu un grad de cuprindere fãrã precedent în
întreaga istorie a omenirii, este de la sine înþeles cã se impune participarea
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directã ºi nemijlocitã a unui numãr cât mai mare de specialiºti. Fiecare
participant la aceste dezbateri privitoare la prezentul ºi viitorul þãrii, are
obligaþia sã preia tot ceea ce converge spre atingerea obiectivului propus,
sã adauge propriile rezultate ºi, fãrã întârziere, sã publice forma finalã a
opþiunilor sale, chiar dacã acestea nu vor fi în totalitate acceptate. Numai
aºa se poate constitui acel material de substanþã naþionalã pe care sã se
sprijine nãdejdea poporului nostru întru mai bine.
Unicul scop al iniþiativei noastre este de a contribui, pe mãsura
posibilitãþilor ºi resurselor de care dispunem, la scoaterea þãrii din faþa
dezastrului care se prefigureazã tot mai ameninþãtor, de a ne implica nu
numai în apãrarea câtorva drepturi fragile de-abia câºtigate ºi deja
ameninþate, dar ºi în acele probleme care condiþioneazã calitatea vieþii de
mâine a întregului nostru popor.
Întrucât o serie de idei sunt preluate ca atare sau cu unele adaptãri
din opþiunile altora, rugãm pe toþi cei care se vor regãsi în cele ce urmeazã
sã considere cã le este recunoscutã contribuþia, cel puþin în ceea ce
priveºte partea pe care o apreciazã cã le aparþine din prezenta lucrare.
Acum ºi aici nu ne putem îngãdui sã facem cuvenitele nominalizãri. De
altfel, în aceastã privinþã, cu sau fãrã voia cuiva, istoria va aºeza adevãrul
în drepturile sale.

Capitolul 1. Cu ce începem Marea Reformã?
Reforma economicã, ca parte a Marii Reforme pe care þara ºi-a
propus s-o înfãptuiascã, trebuie începutã cu evaluarea cât mai exactã a
tuturor resurselor disponibile în prezent, precum ºi a celor din viitorul
apropiat. Pentru moment, propunem sã analizãm numai resursele interne,
atât pentru a simplifica analiza, cât ºi datoritã faptului cã pe acestea trebuie
sã ne bazãm, înainte de toate, ea fiind hotãrâtoare în raport cu ceea ce
dorim sã întreprindem. Însã, aceastã analizã nu poate fi decât globalã ºi
efectuatã numai prin prisma câtorva considerente, datoritã puþinãtãþii datelor
statistice oficiale de care dispunem. Practic, analiza se sprijinã pe ceea ce
furnizeazã ultimul Anuar statistic (1990). Lipsa de transparenþã a acestei
lucrãri, coroboratã cu insuficienþa informaþiilor pe care le prezintã, precum ºi
inaccesul la alte surse de date reprezintã cauzele principale ce explicã
eventualele limite ale prezentei abordãri.
Primul pas îl constituie analiza situaþiei existente, pentru a stabili ceea
ce se numeºte “starea iniþialã”, pentru a determina “coordonatele punctului
de plecare”. Pe aceastã bazã devine posibilã fixarea clarã dar ºi
operaþionalã – adicã în cunoºtinþã de cauzã – a obiectivului ce trebuie
realizat, precum ºi a elementelor strategice ºi tactice care vor fi adoptate.
Procedându-se astfel se evitã neplãcuta situaþie fie de a pune semnul
egalitãþii între dorinþã ºi realitate, fie de a subevalua posibilitãþile existente.
În raport cu scopul acestei lucrãri, este suficient sã ne concentrãm
atenþia asupra categoriilor de indicatori statistici din Anuar, care se referã la
urmãtoarele aspecte: populaþia ocupatã ºi salariatã, veniturile populaþiei ºi
structura avuþiei naþionale, având ca an de referinþã anul 1989. La 31
decembrie 1989, populaþia ocupatã a României a reprezentat 10.945,7 mii
persoane. Pe ramuri ale economiei naþionale, repartizarea populaþiei
ocupate a fost urmãtoarea: 38,1% în industrie, 27,9% în agriculturã ºi
silviculturã, 7,0% în construcþii, 6,9% în transporturi ºi telecomunicaþii, 5,9%
în circulaþia mãrfurilor, 4,9% în gospodãria comunalã, de locuinþe ºi alte
servicii neproductive, 7,4% în învãþãmânt, culturã, artã, ºtiinþã ºi sãnãtate,
1,9% în administraþie ºi alte ramuri.
Din totalul populaþiei ocupate, 7.997,1 mii persoane aveau calitatea
de salariaþi.1 Diferenþia de circa 3 milioane persoane, dintre populaþia
1

În Anuarul statistic se precizeazã cã, în totalul populaþiei salariate nu au fost incluse
persoanele care lucrau în cadrul organizaþiilor politice ºi obºteºti, cadrele militare ºi
cele asimilate lor.
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ocupatã ºi cea salariatã, se plaseazã în: agriculturã (2.411 mii persoane),
industrie (370 mii persoane), gospodãria comunalã (74 mii persoane), iar
restul în celelalte ramuri ale economiei naþionale. Ponderea populaþiei
salariate faþã de totalul populaþiei ocupate (circa 73%) reflectã cu fidelitate
caracterul preponderent socialist al economiei româneºti la sfârºitul anului
1989. O altã concluzie este aceea cã România era o þarã de salariaþi al
cãror unic patron era STATUL!
Deosebit de interesante sunt datele rezultate din statistica veniturilor
totale ale populaþiei. Acestea copiind totalitatea încasãrilor bãneºti, precum
ºi contravaloarea bunurilor ºi serviciilor destinate satisfacerii cerinþelor de
consum ale populaþiei. În anul 1989, volumul ºi structura veniturilor totale
ale populaþiei se prezintã astfel:
1989
miliarde lei % faþã de total
TOTAL VENITURI, din care:
542,0
100,0
A. Venituri din muncã, din care:
409,1
75,4
- salarii nete
302,7
55,9
- venituri din munca în agriculturã
93,8
17,3
- alte venituri din muncã
12,6
2,3
B. Venituri fondurile sociale de consum, din care:
119,8
22,1
- pensii de asigurãri sociale (excl. pensii suplimentare)
41,4
7,6
- pensii pentru þãrãnime (excl. pensii suplimentare)
2,5
0,5
- alocaþii pentru copii (excl. CAP)
18,1
3,3
- indemnizaþii ºi ajutoare pentru concedii maternitate,
12,8
2,4
incapacitate temporarã de muncã ºi alte ajutoare
- contravaloarea serviciilor obþinute gratuit din
45,0
8,3
fondurile sociale de consum
Sursa: Anuarul statistic al României, 1990, p. 120-121.

Au fost veniturile populaþiei României, în anul 1989, mari, mici sau
suficiente? Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, sã consultãm în
continuare Anuarul statistic. Salariul mediu net pe economie a fost de 3.063
lei, cu abateri pe ramuri cuprinse între ±15% faþã de medie. Deºi salariul
nominal prezintã o creºtere de 36,8% în anul 1989 faþã de anul 1980,
salariul real a reprezentat numai 95,2% în anul 1989 faþã de anul 1980.
Veniturile reale ale þãrãnimii s-au situat de asemenea sub nivelul
anului 1980 (99%). Scãderea cea mai accentuatã o prezintã pensia medie
realã a pensionarilor de asigurãri sociale de stat (94% în anul 1989 fatã de
anul 1980).
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O primã concluzie poate fi formulatã în sensul cã, în anul 1989,
veniturile reale ale tuturor categoriilor de cetãþeni ai României au scãzut faþã
de anul 1980. Aceastã concluzie este întãritã ºi de datele statistice cu
privire la consumul mediu anual pe locuitor la principalele produse
alimentare ºi nealimentare înregistrate în anul 1989 ºi comparate cu anul
1980. Astfel, din 11 produse prevãzute în tabelul de la p. 129 a Anuarului, la
7 produse, consumurile au fost mai mici în anul 1989 decât în anul 1980. De
exemplu, la carne ºi produse din came, consumul a scãzut de la 62 kg la
50,2 kg; la lapte ºi produse din lapte, de la 162,9 l la 135,9 l; la zahãr, de la
28,2 kg la 24,7 kg ºi la produse din cereale, de la 172,7 kg la 157,3 kg.
Aceste scãderi cantitative trebuie completate ºi cu degradãrile calitative ale
majoritãþii produselor alimentare ºi industriale. Scãderea consumului
alimentar reiese ºi din tabelul de la pagina 130 din acelaºi anuar, din care
rezultã cã numãrul de calorii ºi factori nutritivi, în medie zilnic pe un locuitor,
au scãzut în anul 1989 faþã de anul 1980, dupã cum urmeazã: la calorii cu
9%, la proteine cu 8%, la lipide cu 15% ºi la glucide cu 7%.
Dar, cel mai concludent indicator care caracterizeazã starea de
sãrãcie a poporului român îl constituie structura cheltuielilor totale de
consum ale familiilor cercetate pe eºantionul bugetelor de familie (p. 131132). Din tabelul respectiv rezultã cã în totalul cheltuielilor familiilor de
salariaþi, cheltuielile pentru consumul alimentar în anul 1989 au deþinut
51,1%; în cazul familiilor de þãrani, 69,9%, iar în cel al familiilor de
pensionari de asigurãri sociale de stat, 59,8%. Procentele sunt ºi mai mari
în tabelul care prezintã structura cheltuielilor totale de consum, dupã nivelul
venitului total net lunar pe o persoanã. Aºa, de pildã, la o familie de þãrani
cu venituri nete lunare pe o persoanã de pânã la 650 lei, cheltuielile pentru
alimente au reprezentat 76,1% din totalul cheltuielilor. Rezultã, deci, cã
veniturile realizate de populaþia României în anul 1989 au fost atât de mici
încât se poate vorbi de o sãrãcie generalizatã.
În ceea ce priveºte avuþia naþionalã (bunurile acumulate prin muncã),
situaþia se prezintã astfel în anul 1989:

TOTAL
1. Fonduri fixe
2. Stocuri materiale
3. Investiþii în curs de execuþie

La valoare:
de inventar
rãmasã
miliarde % miliarde %
lei
lei
5.330,5 100,0 3.665,3 100,0
3.526,1
2.188,9
700,7
700,7
386,7
386,7
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TOTAL (1+2+3)
Inventar casnic, gospodãresc ºi personal al populaþiei,
din care:
- Bunuri de folosinþã îndelungatã cu valoare relativ mare
- Bunuri cu duratã medie de folosinþã
- Bunuri de folosinþã îndelungatã cu valoare relativ micã

La valoare:
de inventar
rãmasã
miliarde % miliarde %
lei
lei
4.613,5 86,6 3.276,3 89,4
717,0 13,4
386,1
243,4
87,5

389,0 10,6
217,7
123,8
47,5

Sursa: Anuarul statistic al României, 1990, p. 252.

Din analiza datelor de mai sus se desprind urmãtoarele concluzii:
a) majoritatea covârºitoare a avuþiei naþionale (86,6% la valoarea de
inventar ºi 89,4% la valoarea rãmasã) constituia proprietate
socialistã (de stat ºi cooperatistã);
b) bunurile aflate în proprietatea populaþiei au o pondere redusã ºi
reprezintã în medie 30.905 lei pe locuitor la valoarea de inventar ºi
16.800 lei pe locuitor la valoarea rãmasã. Dupã opinia noastrã, înzestrarea populaþiei þãrii noastre cu asemenea bunuri este precarã;
c) bunurile aflate în proprietatea populaþiei au un grad mediu de
uzurã de 45,8% pe total. Cel mai ridicat grad de uzurã îl reprezintã
bunurile cu duratã medie de folosinþã (aproape 50%).
Aceste concluzii trebuie completate cu datele ce rezultã din tabelul 58
de la p. 130 a Anuarului, ºi anume înzestrarea populaþiei cu bunuri de
folosinþã îndelungatã la 1.000 locuitori, la 31 decembrie 1989:

1. Aparate de radio
2. Televizoare
3. Frigidere
4. Maºini de gãtit cu gaze
5. Maºini de spãlat rufe
6. Aspiratoare de praf
7. Autoturisme

Bucãþi/1.000 locuitori
284,8
1913
176,4
139,8
147,5
75,7
50,3

Comparând datele de mai sus cu corespondentul lor din alte þãri,
ajungem la concluzia cã þara noastrã se plaseazã pe un loc periferic.
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Prin urmare, datele de la care trebuie sã pornim sunt urmãtoarele:
populaþia totalã a României a fost de 23.151.564 locuitori la 1 iulie 1989
(conform Anuarului statistic, p. 51); populaþia activã a fost de 10.945.700
persoane, din care aproape 8 milioane aveau calitatea de salariaþi; veniturile
totale ale populaþiei în anul 1989 au fost de 542 miliarde lei, insuficiente dupã
opinia noastrã pentru asigurarea unei existenþe decente. În ceea ce priveºte
starea materialã, rezultã cã valoarea bunurilor casnice, gospodãreºti ºi
personale, evidenþiate în structura avuþiei naþionale, semnificã o stare de
pauperizare evidentã.
Desigur cã, analiza poate fi adâncitã fie ºi numai pe baza datelor de
mai înainte. Ne oprim, însã, aici, considerând cã ceea ce trebuie
demonstrat, cu ajutorul lor, a fost demonstrat. Rezumând cele semnalate la
sfârºitul anului 1989, se poate creiona urmãtoarea imagine a “stãrii iniþiale”:
• Imensa majoritate a populaþiei României o reprezintã o masã uriaºã
de cetãþeni sãraci ºi foarte sãraci.
• Imensa majoritate a avuþiei naþionale îmbracã haina proprietãþii
socialiste (de stat ºi cooperatistã).
• Imensa majoritate a populaþiei ocupatã (activã) era reprezentatã de
cetãþeni salariaþi al unicului proprietar socialist.
• Imensa majoritate a bunurilor acumulate prin muncã (fonduri fixe,
stocuri de materiale ºi investiþii în curs de execuþie) se aflã în
proprietate socialistã (de stat ºi cooperatistã).
Iatã, aºadar, foarte pe scurt care este esenþa imaginii “stãrii iniþiale”
de la care trebuia sã pornim la 1 ianuarie 1990, pentru a reveni la o
economie de piaþã liberã, adicã la acel tip de economie în care participanþii
la schimbul de mãrfuri îºi pot exprima liber voinþa, datoritã faptului cã ceea
ce supun schimbului este proprietatea de drept a fiecãruia în parte. Altfel
spus, acest organism economic are la bazã proprietatea particularã, cãreia i
se mai spune ºi proprietatea privatã.
Glacialitatea datelor statistice ne aratã cât de departe eram la data 1
ianuarie 1990 de ceea ce s-a declarat cã se doreºte a se realiza repede ºi
bine în þara noastrã. Pe de altã parte, oricât de însemnate ar fi dimensiunile
acestor cauze “obiective”, ar fi totuºi foarte incomplete dacã nu s-ar avea în
vedere ºi forþa extraordinarã de influenþã a factorului “subiectiv”, aºa cum de
altfel s-a ºi dovedit. Mai exact, este vorba de anumite laturi, cu surprize
neplãcute ale acestui factor, din care cel puþin douã trebuie menþionate: 1)
lipsa unei pregãtiri teoretice în masã pentru privatizare ºi 2) lupta politicã
pentru dobândirea puterii cu orice preþ, inclusiv cu cel al sacrificãrii
intereselor fundamentale ale þãrii.
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De la apariþia proprietãþii private ºi pânã acum câteva decenii s-a
considerat cã sursa de provenienþã a obiectului sãu se aflã în munca
exploatatã, în munca neplãtitã ºi însuºitã de cãtre proprietarul mijloacelor de
producþie (fostul patron). Aceasta era imaginea proprietãþii private cu care
ne-a obiºnuit propaganda comunistã. Sã ne amintim cã, la puþin timp de la
consfinþirea Revoluþiei din Decembrie 1989, mulþi oameni au scandat cu
convingere: NU MAI VREM PATRON! ºi NU NE VINDEM ÞARA!, datoritã
neinformãrii, a necunoaºterii ceea ce, în zilele noastre, înseamnã patron ºi
capital strãin.
Þinând seama de concluzia potrivit cãreia populaþia României este
formatã din oameni sãraci ºi foarte sãraci, neposesori de capital, se pune
problema dacã, în aceste condiþii, se pot recruta din rândul lor viitorii
întreprinzãtori particulari! Dacã trebuie sã ne raportãm ad litteram la
mecanismele de funcþionare a economiei de piaþã liberã particularã, atunci
este evident cã ºansele acestor oameni de a deveni întreprinzãtori, practic,
sunt inexistente. Având în vedere cã, imensa majoritate a capitalului social
– aflat astãzi în mâinile statului – este rezultatul muncii celor care
actualmente sunt sãraci ºi foarte sãraci, se pune în mod firesc întrebarea
dacã nu este moral ºi în interesul þãrii, ca o parte din acest capital sã fie
redat gratuit proprietarilor de drept? Cât de mare sã fie aceastã parte ºi cum
sã se realizeze în practicã redarea propriu-zisã sunt douã probleme
deosebit de importante ce trebuie rezolvate cât mai repede ºi cât mai bine.
În ceea ce priveºte mãrimea pãrþii din capitalul social ce trebuie redat
gratuit populaþiei, aceasta trebuie dimensionatã în funcþie de obiectivul
propus: construirea unei economii de piaþã liberã. Pentru a putea afirma cã
într-o þarã existã o astfel de economie este, deja, demonstrat cã
proprietatea privatã trebuie sã fie predominantã. Iatã de ce apreciem cã, din
primele zile ale procesului real de trecere la economia de piaþã liberã, în
medie pe economia naþionalã, trebuie ca cel puþin 51% din totalul capitalului
social naþional sã se afle în proprietate privatã. Acest procent va diferi de la
o ramurã la alta a economiei naþionale, în funcþie de specificul ºi realitãþile
fiecãreia în parte.
S-au elaborat tot felul de scenarii, variante ºi propuneri de rezolvare a
problemei trecerii la economia de piaþã, însã majoritatea acestora sunt “pe
alãturi” de proprietatea privatã, fiind bazate pe premise false, realizându-se
astfel sofisme (adicã, judecãþi corecte care au la bazã premise false), în
special datoritã necunoaºterii teoriei economice. Sofismele provin de la
neluarea ca punct de plasare a proprietãþii private, în toatã complexitatea
sa, ca unicã formã fireascã de proprietate.
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Proprietatea a apãrut la început ca proprietate colectivã, deoarece
nivelul de dezvoltare a factorilor de producþie nu asigura condiþiile ca o
singurã familie – ºi cu atât mai puþin un singur om – sã se descurce în
mijlocul naturii ºi sã obþinã un surplus de lucruri. Când factorii de producþie
au putut asigura apariþia acestui surplus, s-a pus problema separãrii
factorului de producþie numit OM în douã grupe distincte: 1) om factor de
producþie propriu-zis, care acþioneazã direct ºi nemijlocit în producþie ºi 2)
om întreprinzãtor, care acþioneazã asupra tuturor factorilor de producþie.
Apare, deci, proprietatea privatã care, în evoluþia sa, cunoaºte mai multe
forme, manifestându-se ºi ca proprietate privatã a “unui om asupra altui
om”. Pentru a-ºi impune voinþa, clasa dominantã, fiind mai puþin numeroasã,
avea nevoie de un instrument; l-a creat ºi l-a numit STAT, format din
oameni special angajaþi (pe termen), instruiþi ºi plãtiþi, precum ºi investiþi cu
o anume putere pentru aplicarea în practicã a dorinþei clasei dominante.
Acestora nu li se dã nimic în proprietate, ºi rãspund doar de integritatea ºi
modul de folosire a acelor lucruri cu care au fost dotaþi, fãrã a avea ºi
dreptul de a le înstrãina. În consecinþã, se poate afirma cã statul nu poate fi
considerat ca proprietar de drept, iar expresiile “proprietate a statului” sau
“proprietate de stat” nu au ºi nici nu pot avea acoperire juridicã.
În baza Dreptului roman, care este modern ºi în zilele noastre datoritã
lui Napoleon Bonaparte, prin proprietate se înþelege existenþa simultanã
a trei atribute, fiecare fiind condiþie sine que non, ºi anume: a) dreptul
de folosinþã, b) dreptul de posesie ºi c) dreptul de dispoziþie. Dacã unul
dintre aceºti factori este absent, ceea ce rãmâne nu este proprietate. Aºa,
de exemplu, dacã dreptul de folosinþã ºi cel de posesie lipsesc, ceea ce
rãmâne se numeºte “nuda proprietate”. În acest context se poate spune cã
statului i se încredinþeazã, spre gestionare, unele lucruri ce formeazã “nuda
proprietate” a celui ce i-a încredinþat respectivele lucruri, adicã a poporului.
Neînþelegerea rostului economic, social ºi politic al proprietãþii private,
precum ºi a rolului ce trebuie sã revinã statului atât în perioada de trecere la
economia de piaþa cât ºi dupã aceea, se aflã la originea unor “concepþii ºtiinþifice”, potrivit cãrora se poate începe construirea pieþei libere ºi cu altceva
(de exemplu, cu liberalizarea preþurilor) decât cu privatizarea simultan în
toate ramurile economiei naþionale. Este cel puþin regretabil cã o parte dintre
specialiºtii în economie nu înþeleg cã întregul capital social, tot de ceea ce
dispune o þarã, trebuie sã fie proprietatea poporului din þara respectivã, sub
douã forme: 1) proprietatea în sens absolut (drept de folosinþã, de posesie
ºi dispoziþie) ºi 2) nuda proprietate (numai drept de dispoziþie). Ce raport
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trebuie sã existe, într-o perioadã sau alta, între aceste pãrþi este o altã
chestiune, care însã nu este de naturã sã afecteze fondul problemei.
Cine îºi propune sã abordeze în mod convingãtor problema
privatizãrii în þara noastrã, trebuie sã înceapã cu începutul: existenþa
majoritarã ºi apoi funcþionarea proprietãþii private.
Realizarea pasului urmãtor cum sã se realizeze privatizarea a
reprezentat ºi reprezintã una din cele mai importante preocupãri nu numai
în rândul specialiºtilor (ºi nespecialiºtilor) din þãrile care se aflã în situaþie
asemãnãtoare cu a þãrii noastre, dar ºi în cadrul þãrilor care vor sã dea o
mânã de ajutor în acest sens.
O datã cu începerea istoricei perioade a trecerii de la centralism la
democraþie s-au conturat trei curente principale privind realizarea proprietãþii
private: l) pe calea vânzãrii-cumpãrãrii; 2) pe calea redãrii proprietãþii de
drept (în mod gratuit) ºi 3) pe calea combinãrii primelor douã (adicã, mixtã).
În mod normal, primul curent gãseºte adepþi din ce în ce mai puþini,
deoarece logica nu este de partea lor. În ipoteza în care se gãseºte
cumpãrãtor, nu se poate gãsi vânzãtor. Soluþia cã acesta poate fi statul este
neavenitã, deoarece, aºa cum s-a demonstrat mai înainte, nefiind proprietar
de drept nu poate vinde ceva ce nu-i aparþine. Mai mult, ne-am afla în
situaþia de a asista la vânzarea unui lucru chiar adevãratului sãu creator ºi
posesor de drept. În schimb, cel de-al doilea curent dobândeºte un numãr
din ce în ce mai mare de susþinãtori. În cadrul opiniilor celor ce împãrtãºesc
ideea de realizare a proprietãþii private în mod gratuit se constatã 3 grupe
constituite dupã viteza de redare a proprietãþii celor îndreptãþiþi: l) lent, 2)
gradual (eventual ºi accelerat) ºi 3) “instantaneu”, aºa numitul “tratament
ºoc”.
Autorii prezentului microstudiu fac parte din categoria specialiºtilor
care subscriu la varianta numitã “tratament ºoc”. Deosebirea principalã faþã
de celelalte opinii din aceastã grupã constã în propunerile concrete fãcute
referitor la redarea proprietãþii celor îndreptãþiþi. În modul în care s-a
conceput instrumentul legislativ necesar trecerii la economia de piaþã. Un alt
element de diferenþiere îl reprezintã opinia privind “ce anume” din avuþia
naþionalã sã se redea celor îndreptãþiþi: întreprinderile rentabile, cele nerentabile sau ºi unele ºi altele? Evident cã nu este vorba ºi de întreprinderile
care, prin definiþie, rãmân în gestiunea statului.
Considerãm cã aceastã problemã se poate rezolva astfel:
1. Se va reda gratuit celor îndreptãþiþi întreprinderile rentabile, în
conformitate cu o metodologie care sã nu dea posibilitatea apariþiei

480
nici a defavorizaþilor ºi nici a priviligiaþilor (dupã cum se va vedea din
ANTEPROIECTUL privind Legea privatizãrii).
2. Se va face evaluarea “utilitãþii sociale” a celorlalte întreprinderi,
luându-se în considerare ºi alte criterii, în afara rentabilitãþii, a
rezultatelor economico-financiare propriu-zise. Aºa de pildã, trebuie
avut în vedere dacã produsele ºi/sau serviciile unei întreprinderi sunt
strict necesare pieþei interne, dacã are sau pot avea acces stabil pe
piaþa externã, dacã tehnologia utilizatã ºi/sau activitatea managerialã
sunt necorespunzãtoare în raport cu concurenþa externã, precum ºi
dacã întreprinderea respectivã va avea un rol important în
dezvoltarea viitoare a economiei româneºti.
În condiþiile în care rezultatele conduc la necesitatea menþinerii
întreprinderii, chiar dacã acum nu este rentabilã, aceasta va fi trecutã în
administraþia statului pânã când va deveni rentabilã. Desigur cã, În condiþiile
concrete ale þãrii noastre, numai statul dispune de mijloacele necesare cu
care, într-un termen relativ scurt, sã readucã o întreprindere nerentabilã pe
linia de plutire. Dupã ce va fi rentabilizatã, respectiva întreprindere poate fi
transferatã celor îndreptãþiþi, dupã aceeaºi metodologie care a fost utilizatã
în cazul întreprinderilor rentabile.
Datoritã vechii politici economice cu privire la “modernizarea structurii”
economiei româneºti, în special a industriei, avem ºi un numãr de
întreprinderi ce nu pot fi aduse, într-un orizont de timp rezonabil (de
exemplu, 3-5 ani), în situaþia de a fi rentabile sau, în cel mai rãu caz, de a
nu mai fi pãguboase, dacã de ele se va ocupa singur statul nostru. Pentru
acest tip de întreprinderi, poporul, prin intermediul aleºilor sãi în Parlament,
poate sã dea delegaþia de autoritate necesarã puterii executive, astfel încât
aceasta sã aibã posibilitatea legalã de a proceda la înstrãinare, fie pe calea
concesionãrii fie pe cea a vânzãrii sau pe orice altã cale, atât persoanelor
fizice ºi juridice autohtone cât ºi celor strãine, fãrã niciun fel de discriminare.
Sumele de bani obþinute în urma unor astfel de tranzacþii, într-un fel sau
altul, direct sau indirect, trebuie sã revinã proprietarului de drept: poporului.
Sã ne gândim de pildã, la posibilitatea folosirii acestor bani în îmbunãtãþirea
activitãþii de asistenþã ºi ocrotire socialã, în dezvoltarea ºi diversificarea
bazei tehnico-materiale a învãþãmântului, culturii ºi cercetãrii ºtiinþifice, în
dotarea ºi instruirea forþelor noastre armate, în acþiuni de subvenþionare a
agriculturii, a unor exporturi º.a.m.d. Or, un efect absolut previzibil a unei
astfel de orientãri a utilizãrii acestor sume de bani, fãrã îndoialã, va fi ºi
acela al slãbirii presiunii statului asupra contribuabililor, putând astfel sã
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procedeze la reducerea impozitelor ºi taxelor pe care aceºtia trebuie sã le
plãteascã.
Proprietatea privatã majoritarã este necesarã existenþei ºi funcþionãrii
economiei de piaþã liberã particularã, dar, de departe, nu este ºi suficientã.
Ea poate fi asemuitã cu un motor foarte bun, mare ºi puternic, dar fãrã
combustibil. Iatã de ce, în paralel cu instaurarea proprietãþii private, trebuie
realizat ºi un sistem financiar-bancar pe mãsurã, adicã privatizat, care sã
asigure combustibilul necesar funcþionãrii “motorului”.
Cuplarea proprietãþii private cu sistemul financiar-bancar particular
înseamnã, de fapt, reunirea a douã proprietãþi private, deci de acelaºi tip,
dar cu obiecte diferite ºi complementare. Teoria ºi practica economicã
atestã, cu forþa indubitabilã a rezultatului concret, palpabil, cã împletirea
acestor douã “capitaluri” nu se poate asigura, pentru dezvoltarea fiecãruia
în parte ºi pentru amândouã la un loc, decât în condiþiile existenþei unui
sistem legislativ corespunzãtor. ªi cu aceasta, ajungem astfel la una din
problemele fundamentale privind construirea economiei de piaþã liberã în
þara noastrã.

Capitolul 2. Cadrul juridic necesar realizãrii
economiei de piaþã
Una din cele mai importante cauze care au creat o stare de
ambiguitate, constituind o frânã a privatizãrii, a reprezentat-o chiar modul în
care a fost conceput, din start, cadrul legislativ de bazã cu privire la
viitoarea dezvoltare social-economicã a þãrii. Un exemplu elocvent în acest
sens îl constituie Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi economice pe baza liberei iniþiative, care a fost elaborat
dupã modelul conducerii centralizate, inclusiv cu sistemul birocratic hipertrofic al acestuia, ºi nu pe baza iniþiativei proprii a celor ce vor sã lucreze în
acest mod. Însã, primul efect al acestui Decret-lege a fost dezvoltarea unui
sector particular bazat pe un capital provenit nu din muncã, ci din speculã ºi
privilegii ale vechiului sistem. Poate cã cel mai nefericit efect al aplicãrii
acestui Decret-lege l-a constituit faptul cã a condus la discreditarea ideii de
privatizare. Aºa cum a fost el conceput, a dat prioritate privatizãrii în zona
“perifericã”, speculativã a activitãþii comerciale ºi mult mai puþin, ca sã nu
spunem aproape deloc, în sfera producþiei bunurilor materiale ºi serviciilor,
când de fapt ar fi trebuit sã se procedeze exact invers.
Aplicarea acestui Decret-lege, aºa dupã cum ºtim, a condus imediat
la practicarea speculei, corolar firesc al penuriei de produse. Dacã ar fi vizat
în primul rând producþia, atunci numãrul producãtorilor de bunuri ºi servicii
s-ar fi dublat sau triplat, ar fi crescut atât cât cerea piaþa ºi, în consecinþã,
cumpãrãtorul nu numai cã ar fi plãtit un preþ normal pentru un produs, dar lar fi gãsit oricând, în sortiment diversificat ºi servit ireproºabil.
Speranþe întru mai bine pe linia realizãrii privatizãrii economiei
naþionale, într-un termen relativ scurt, au fost declanºate de conþinutul
Declaraþiei-program a Guvernului din 28 iunie 1990. Insã, apariþia Legii nr.
15/1990 referitoare la reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii
autonome ºi societãþi comerciale face dovada cã între conþinutul acestei
Declaraþii-Program ºi ceea ce se face în concret este o diferenþã substanþialã.
Ideea fundamentalã ce se degajã din primele rânduri ale textului
acestei Legi constã în aceea cã statul continuã sã rãmânã proprietarul – ºi
nu administratorul! – unei pãrþi din avuþia naþionalã, atât cât apreciazã
Guvernul. Pentru început, 100% din ceea ce a reprezentat aºa-zisa
“proprietate de stat” rãmâne la fel cum a fost. Acesta este deci punctul de
plecare al privatizãrii!
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În faþa unui astfel de start, nu ne mai rãmânea decât speranþa cã va fi,
dealtfel aºa cum s-a precizat, numai un început. Dar, din cauza ignoranþei
sau relei credinþe, sau din ambele cauze, nãdejdea realizãrii predominantei
proprietãþii private este împinsã la un orizont de timp greu de întrezãrit. Pe
de altã parte, ceea ce se privatizeazã se face îndeosebi în folosul foºtilor
decidenþi, mai mici sau mai mari, a biºniþarilor ºi speculanþilor, precum ºi în
al unor aºa-ziºi investitori strãini care nu urmãresc decât propria înavuþire
cât mai rapidã, indiferent de ce alte consecinþe pot provoca, la adresa
partenerului de afaceri, pe termen scurt sau lung. Aceºti “întreprinzãtori” nu
au aproape nimic comun cu adevãraþii întreprinzãtori care ne intereseazã,
dar, din pãcate, deocamdatã manifestã reþineri serioase în a colabora cu
noi. Cauza acestei stãri de fapt trebuie cãutatã, în principal, în felul în care
este conceput sistemul legislativ. Cãci aici se aflã originea instabilitãþii,
fenomen care, la rândul sãu, impune oricãrui întreprinzãtor serios sã ia în
calcul un coeficient de risc comercial foarte mare. De aici, expectativã,
poziþia de aºteptare, de temporizare a investitorilor strãini de care economia
noastrã simte atâta nevoie.
Iatã câteva aspecte din Legea nr. 15/1990 care, în mod justificat, îl
pune pe cititor în situaþia de a nu ºti ce sã creadã.1 Dupã ce legiuitorul “se
joacã” cu noþiunea de proprietar, demonstreazã cã, de fapt, pe un termen ºi
o parte din avuþia naþionalã nedefinite, adevãratul proprietar este statul, prin
Executivul sãu.
În baza legii, pentru fiecare din agenþii sãi economici, acesta hotãrãºte
tot: numeºte conducerea, aprobã statutul de organizare ºi funcþionare, îi
reþine 95% din profit etc. ªi, cu toate acestea, i se spune agentului
economic cã este proprietar real. Ce fel de proprietar poate fi agentul
economic în aceste condiþii? Din aceastã lege, cel mai mult reþine atenþia
articolul 21, deoarece acesta reprezintã pivotul central al privatizãrii în þara
noastrã, dacã mai poate fi numit astfel. Conþinutul acestui articol este
urmãtorul: “Societãþile comerciale înfiinþate conform prezentei legi au un
acþionar, respectiv deþinãtor de pãrþi sociale, unic pânã la transferul total sau
parþial al acþiunilor sau pãrþilor sociale cãtre terþe pãrþi din sectorul public
sau privat, din þarã sau strãinãtate, în conformitate cu legislaþia specialã”.
Consecinþele previzibile ale traducerii în fapt a prevederilor respective pot
conduce ºi la “înstrãinarea” legalã a unor pãrþi importante din avuþia
naþionalã, în special în perioada de “început” a existenþei societãþilor
1

O analizã amplã a acestei legi este fãcutã în capitolul trei al cãrþii Cãi de privatizare de
Gh. Nistorescu, Bucureºti, 1990.
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comerciale, când – deºi numitã “societate” – existã un proprietar unic:
statul. Calitatea de proprietar unic a statului urmeazã a fi diminuatã prin
transferul total sau parþial al acþiunilor sau pãrþilor sociale, pe care le deþine,
cãtre terþe pãrþi. În cât timp se face acest transfer total, care de fapt ar
însemna perioada de “început”, legea nu precizeazã nimic. În schimb prin
“terþe pãrþi” se înþelege:
1. sectorul public, în care – prin definiþie – principalul proprietar (acþionar) este Statul (deci urmeazã ca Statul sã transfere Statului);
2. sectorul privat din þarã, format din actualii posesori de capital
(proprietari particulari ºi deþinãtorii de bani);
3. întreprinzãtorii din strãinãtate.
Preþurile la care se vor face aceste transferuri vor fi determinate, în
baza art. 19, dupã o metodologie nedeterminatã. Dacã, bunãoarã, unul sau
mai mulþi particulari interni sau întreprinzãtori externi doresc sã cumpere o
fabricã, ei vor negocia, în perioada de “început”, cu statul - “proprietarul”
unic al acesteia, proprietar care vinde ceva care de drept nu-i aparþine.
Cum statul este reprezentat de câþiva oameni, aceºtia vor negocia
tranzacþia, în limitele profesionalismului lor, a bunei lor credinþe, precum ºi
potrivit intereselor lor. Calea subiectivismului este deschisã! Oare
subiectivismul este eliminat prin precizarea finalã a articolului, în baza
cãruia transferul se face “...în conformitate cu legislaþia specialã”? (s.n.)
Pentru a nu da posibilitate sã planeze asupra reprezentanþilor statului niciun
fel de suspiciune faþã de onestitatea, integritatea ºi dãruirea lor întru binele
þãrii, este imperios necesar ca aceastã “legislaþie specialã” sã fie cunoscutã
pe deplin de cãtre întregul popor.
Dacã se ia în considerare ºi ceea ce se stipuleazã în capitolul
“Exploatarea resurselor þãrii prin concesiune, închiriere ºi locaþie
gestionarã”, se obþine o imagine destul de clarã despre cum se concepe sã
se efectueze privatizarea în România. În acest context, cel mai evident
lucru care se contureazã îl reprezintã inaccesul la calitatea de proprietar
real pentru imensa majoritate a celor ce au fãurit avuþia naþionalã. Teama cã
aceºti îndreptãþiþi, într-o bunã zi, îºi vor revendica drepturile, poate constitui
una din cauzele lipsei de credibilitate în exterior a oficialitãþilor noastre.
Se cuvine a fi subliniat faptul cã, atunci când se apeleazã la tezaurul
legislaþiei economice româneºti de dinaintea celui de-al doilea rãzboi
mondial, se pot realiza lucruri remarcabile, precum în cazul Legii nr. 31/1990
privind societãþile comerciale. Sursa principalã de “inspiraþie” pentru aceastã
Lege a constituit-o Legea comercializãrii, elaboratã de celebrul nostru
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economist Virgil Madgearu ºi data publicitãþii în anul 1929 (de altfel, aceastã
lege mai este cunoscutã ºi sub denumirea “Legea Madgearu”). Datoritã
consistentei ºi caracterului ei ºtiinþific a fost supranumitã, pe bunã dreptate,
“Constituþia economicã a României”. ªi este normal sã fie astfel
consideratã, deoarece aceastã lege a jucat rolul de lege fundamentalã a
întregului sistem legislativ economic elaborat ºi/sau adoptat ulterior. Toate
celelalte legi din domeniul economicului, direct sau indirect, s-au sprijinit pe
aceastã constituþie economicã care, la rândul ei, nu a apãrut pe un teren gol
sau aproape gol. La acea datã, în România, cvasimajoritarã era
proprietatea privatã, proprietatea particularã ºi, în consecinþã, exista
economie de piaþã liberã. Cu toate cã ceea ce deþinea statul în gestiunea sa
era departe de a reprezenta 20% din patrimoniul naþional, prin Legea
Madgearu s-a gãsit calea ca o bunã parte din acest patrimoniu sã fie
integrat în economia de piaþã liberã pe calea concesionãrii. Totodatã trebuie
menþionat cã totul a fost favorizat ºi de existenþa unei Constituþii, a unei legi
a legilor, specificã economiei de piaþã liberã.
Aºadar, o eventualã insuficienþã a Legii nr. 31/1990 nu trebuie cãutatã
în ea însãºi, ci în mediul juridic în care trebuie sã existe, în mod special, în
legea pe care ea se sprijinã. Or, la ora actualã, baza Legii nr. 31/1990 o
reprezintã Legea nr. 15/1990. Cum este aceastã lege, cum asigurã ea
bazele economiei de piaþã liberã s-a vãzut mai înainte; în orice caz, pe
scurt, se poate spune cã este departe de ceea ce trebuie. S-a fãcut dovada
cã s-a optat, în ceea ce priveºte domeniul la care se referã aceastã lege
(întreprinderile de stat), în esenþã, pentru o cale lungã ºi costisitoare de
privatizare ºi, ceea ce este la fel de neliniºtitor, pentru trecerea “legalã” a
unei pãrþi însemnate din avuþia naþionalã în mâinile privilegiaþilor de ieri ºi de
azi, în ale biºniþarilor ºi speculanþilor cultivaþi de Decretul-lege 54/1990,
precum ºi în mâinile unor investitori strãini puºi pe “cãpãtuialã”. Evident, nu
avem în vedere pe acei investitori strãini care doresc sã coopereze cu noi în
condiþii de avantaj reciproc. Din pãcate, tocmai aceastã categorie de
investitori, adevãraþii oameni de afaceri, de care avem multã nevoie, au
manifestat ºi încã manifestã reþinere în a se angaja în colaborãri cu þara
noastrã. Pentru a ne convinge de acest trist adevãr, nu avem decât sã
privim în jurul nostru, sã citim marile cotidiene ºi hebdomadere sau sã
acordãm puþinã atenþie radioului ºi televiziunii. A devenit de-a dreptul
alarmantã “densitatea” cazurilor de corupþie ºi abuz în rândul înalþilor
funcþionari de stat, în rândul “politicienilor”, a “decidenþilor” de tot felul etc. În
ceea ce priveºte biºniþa ºi specula, alãturi de furturi ºi tâlhãrii, au devenit
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adevãrate fenomene de masã, una din marile probleme cu care se
confruntã poliþia. Printre tarele actualei societãþi româneºti, la loc de frunte
se situeazã ºi traficul de influenþã.
Legea nr. 15/1990 a generat deja câteva legi care vin sã contribuie la
înaintarea relativ înceatã, dar foarte sigurã, cãtre dezastrul economic
naþional, cãtre aservirea economiei naþionale unui anume tip de capital
strãin.
Dupã cum s-a vãzut mai înainte, este posibil sã alegem ºi alte cãi
pentru atragerea capitalului strãin, în aºa fel încât sã fie profitabil ºi pentru
investitorul strãin ºi pentru noi. Dar nu avem legi în acest sens! În schimb,
avem o lege a liberalizãrii salariilor care, în fapt, prin sistemul de impozitare
progresivã asigurã cu succes “egalizarea socialistã a câºtigurilor”. În loc sã
fie elaboratã o lege a impozitului pe cifra de afaceri, aºa cum este normal,
mai ales la început de drum în economia de piaþã liberã particularã, ne-a
fost impusã Legea impozitului pe profit. Scopul acestei opþiuni este destul
de transparent: controlul ºi frânarea oricãrui proces de acumulare de capital
în mâinile particularilor, precum ºi de egalizare, cât de cât a profitului
absolut al acestora. Dacã legea s-ar fi referit la cifra de afaceri, atunci, în
condiþii egale de forþã economicã, diferenþierea s-ar produce în funcþie de
munca depusã ºi de capacitatea managerialã a investitorilor. Aceasta ar fi
încã o cale de stimulare a concurenþei, adicã a sufletului pieþei libere.
Tot în rândul greºelilor de proporþii s-ar enumera ºi “liberalizarea
preþurilor”, efectuatã când ºi cum nu trebuie, deºi nu se pune în discuþie
necesitatea ei, sau Legea fondului funciar, care trebuie sã asigure
privatizarea agriculturii, dar se dovedeºte cã o face cu jumãtãþi de mãsurã.
Deci, atât legile, actele normative care au premers Legii nr. 15/1990,
cât ºi, mai ales, cele care i-au urmat, reprezintã un set de argumente
amare, o dovadã concretã cã nu s-a procedat, nu se procedeazã ºi nici nu
se intenþioneazã a se proceda pe mãsura nevoilor ºi realitãþilor noastre.
Orice sistem naþional de legislaþie are la bazã o lege fundamentalã:
Constituþia. Pornind de aici se construiesc subsisteme de legi pe domenii.
Fiecare domeniu are, la rândul sãu, o lege fundamentalã de care trebuie sã
þinã seama toate celelalte legi aferente respectivului domeniu. În cazul
subsistemului legislaþiei economice, legea de bazã o reprezintã Legea nr.
15/1990.

Capitolul 3. Proiectul guvernamental
pentru privatizare
Guvernul României, prin Consiliul sãu pentru reformã, relaþii ºi
informaþii publice, a publicat Proiectul de lege a privatizãrii, ce urmeazã a fi
supus dezbaterii.
Sã ne oprim asupra câtorva puncte principale care, însã, sã ne dea
posibilitatea sã ne formãm o imagine cât mai exactã despre arhitectura
acestui Proiect de lege a privatizãrii, pe cât de aºteptat pe atât de scump
plãtit (circa 900.000 dolari SUA).
Se impune atenþiei, din fraza de preambul, faptul cã se are în vedere
realizarea “...transferului proprietãþii de stat cãtre sectorul privat, în condiþiile
distribuirii..”, adicã în mod gratuit. Evident cã, nu putem decât sã fim de
acord cu acest început.
De asemenea, considerãm cã e bine venitã precizarea, potrivit cãreia
distribuirea gratuitã sã se facã “...cãtre cetãþenii români îndreptãþiþi...” (s.n.)
ºi nu populaþiei României în general. Însã, de ce numai 30% din capitalul
social al societãþilor comerciale? Aceastã întrebare este cu atât mai
justificatã dacã ne amintim cã, în schiþa elaboratã de guvern, înainte de
începerea campaniei electorale, pentru tranziþia la economia de piaþã s-a
prevãzut sã fie privatizat 60% din capitalul naþional, în timp de doi ani.
Este drept cã, în timpul campaniei electorale, fostul prim-ministru a
redus acest procent la 50%, pentru ca sã se ajungã la numai 30% din
capitalul social naþional. În luna iulie însã guvernul îºi schimbã opþiunea ºi,
cu ocazia înaintãrii cãtre parlament a Legii nr. 15/1990 privind organizarea
societãþilor ºi regiilor autonome, propune sã se privatizeze tot 30% dar
numai din capitalul social al societãþilor comerciale. Cu numai douã abþineri,
parlamentul aprobã aceastã propunere care devine lege.
În esenþã, aceastã lege a privatizãrii nu face nici cel puþin acordul
între ultimele declaraþii ce au precedat elaborarea Legii nr. 15/1990, pentru
cã deocamdatã 100% din capitalul fostelor întreprinderi de stat rãmân în
“proprietatea statului”. Conducerea, organizarea ºi funcþionarea acestora se
asigurã în esenþã, de stat, 95% din profit ia statul. Tot acest “proprietar”
poate vinde, concesiona, închiria, întreprinderi sau pãrþi din acestea!
Rãmâne sã vedem dacã, cel puþin aceste ultime 30 de procente, când
ºi cum, se vor concretiza în proprietate privatã! Pe de altã parte, legea
“...cuprinde reglementãri privind vânzarea de acþiuni sau active ale
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societãþilor comerciale cãtre persoane fizice sau juridice, române sau
strãine”(s.n.). Desigur, este vorba de “restul” de 70% din capitalul social al
societãþilor comerciale. Cine sã vândã acest rest? Statul? Dar, statul nu
este ºi nu poate fi proprietar real! El nu poate înstrãina ceva ce nu-i
aparþine, decât cu acordul proprietarului de drept poporul, prin
reprezentantul sãu, parlamentul!
Sã admitem cã parlamentul îºi dã acordul. Cine “are voie” sã
cumpere, se aratã clar: persoane fizice sau juridice, române sau strãine.
Þinând seama de realitãþile din þara noastrã, a cãrei populaþie este, dupã
cum ºtim, formatã în principal din oameni sãraci ºi foarte sãraci, se pune
întrebarea dacã aceºti oameni vor putea sã cumpere ceva, chiar dacã au
voie sã cumpere. ªi cum, în fapt, ei nu vor putea cumpãra mare lucru,
înseamnã cã “rãmâne pe seama” celorlalte categorii de persoane sã facã
acest lucru. Categoria persoanelor fizice române, care vor putea sã “se
înfrupte” din cele 70 de procente, este formatã dintr-un numãr relativ mic de
privilegiaþi al regimului de ieri ºi de azi. La împãrþirea procentelor în cauzã
vor putea sã participe ºi persoanele juridice române. Dacã avem în vedere
numai persoanele juridice române care au apãrut pe baza decretelor 54 ºi
96 din anul 1990 este lesne de înþeles cã nu toþi întreprinzãtorii harnici ºi
cinstiþi, cei care au respectat ºi respectã legea, vor putea cumpãra ceva, ci
numai cei care s-au “descurcat”, care au avut ºi au relaþii în cadrul puterii,
care au fãcut speculã ºi nu comerþ vor putea sã cumpere din cele 70 de
procente. Dar ºi accesul acestora va fi drastic limitat prin faptul cã “au voie”
sã cumpere ºi persoanele fizice ºi juridice strãine. Acestea, deja, s-au
dovedit mai “pricepute” în efectuarea de “cumpãrãturi”, adicã de investiþii
foarte rentabile. Dacã se mai ia în considerare “forþa” banilor lor faþã de cea
a leului nostru, atunci ºi în acest caz lupta, dintr-un început, este inegalã.
Altfel spus, devine perfect posibil ca marea majoritate din cele 70 de
procente sã intre în posesia strãinilor, sã capete în mod legal alþi stãpâni de
drept. Sã fie aceasta, pentru þara noastrã, cea mai bunã cale de atragere a
capitalului strãin, de care, de altfel, este mare nevoie?
Numai punând cea mai mare parte a poporului român în postura de
slugã se pot atrage investitorii strãini? Sã fie românul atât de incapabil,
încât nici nu meritã sã se mai punã problema de a renaºte din propria sa
fiinþã, aºa cum a mai fãcut-o, ori de câte ori istoria a fost vitregã cu el? Iar,
în altã ordine de idei, sã fie aceastã opþiune de privatizare rod al ignoranþei
celor ce ºi-au apropiat-o ºi/sau un “simplu” rezultat al faptului cã legea a fost
sugeratã de strãini (cãrora am vãzut cât a plãtit guvernul nostru!), de
oameni care cunosc poporul român din afarã?

489
Iatã numai câteva întrebãri pe care, cu deplin temei, trebuie sã ºi le
punã orice om de bunã credinþã când ia cunoºtinþã de preambulul constituþiei economice a sistemului legislativ economic al þãrii.
În art.1 ne aratã ce se garanteazã prin lege. Dacã trei din cele patru
garanþii, în principiu, sunt binevenite, unu este de naturã sã ne punã din nou
pe gânduri. Prin faptul cã, prin lege se garanteazã “oferirea de acþiuni sau
active ale societãþilor comerciale salariaþilor acestor societãþi”, fãrã îndoialã,
se deschid larg porþile dezbinãrii poporului, apariþiei de stãri sociale
încordate.
Punând problema facilitãrii, a preferinþei înseamnã a împãrþi pe cei
vizaþi în privilegiaþi ºi frustaþi. Altfel spus, se creeazã baza obiectivã a
nemulþumirilor în masã, cu cortegiul lor de consecinþe ce nu sunt greu de
prevãzut. Pe deasupra acestor fenomene previzibile, acordarea de privilegii
mai înseamnã ºi încãlcarea principiilor fundamentale pe care funcþioneazã
economia de piaþã liberã particularã, în primul rând pe cel al concurenþei
loiale. În loc sã se înceapã chiar cu punerea în drepturi a principiilor tipului
de economie pe care declarãm cã vrem sã-l construim, se face apel la
vechile practici ale acordãrii de “privilegii legale”. Sã ne imaginãm cã o
societate comercialã cu capital de stat numitã “A”, se aflã în situaþie
falimentarã, iar o altã societate, “B”, are o stare ºi un viitor prospere.
Desigur cã, în condiþiile realitãþilor din þara noastrã, salariaþii celor douã
societãþi nu au nicio “vinã” faþã de situaþia actualã ºi de perspectivã a
întreprinderilor lor. Totuºi, cei de la societatea “A” nu pot cumpãra acþiuni de
la societatea “B”, deoarece vor fi vândute preferenþial salariaþilor de aici.
Salariaþii de la societatea “A” se vor resemna, vor accepta în liniºte decizia
legiuitorului ºi vor cumpãra acþiuni de la întreprinderea lor falimentarã? Dar
salariaþii din cercetare, învãþãmânt, sãnãtate, administraþie, apãrare, artã,
culturã º.a.m.d. unde vor avea “privilegiul” sã cumpere acþiuni?
Capitolul II al legii este consacrat înfiinþãrii ºi organizãrii a cinci noi
societãþi comerciale pe acþiuni, numite Fonduri ale Proprietãþii Private.
“Statutul fiecãrui Fond al Proprietãþii Private se aprobã, la propunerea
Agenþiei Naþionale pentru Privatizare, de cãtre guvern” (s.n.). Deci, este
limpede cã, aceste noi societãþi sunt aºezate deasupra fostelor întreprinderi
de stat, devenite de curând societãþi comerciale cu capital 100% de stat ºi
cã, prin intermediul Agenþiei Naþionale pentru Privatizare, sunt subordonate
guvernului. Cãci guvernul se considerã “adevãratul proprietar”. Folosind
limbajul de pânã mai ieri, s-au creat încã cinci întreprinderi de stat, botezate
dupã cum am vãzut.
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De unde ºi cum obþin capital aceste noi societãþi ni se spune în art. 4.
Într-adevãr, 30% din capitalul social al societãþilor comerciale organizate
conform Legii nr. 15/1990 care, de fapt, sunt tot “întreprinderi de stat”, se va
da acestor noi societãþi. Sã reþinem cã nu se au în vedere toate societãþile
comerciale, pentru cã o parte din ele vor fi privatizate altfel. Deci, sã
observãm cã deocamdatã, se va lua ceva de la stat ºi se va da la... stat!
Dar, numai cã, ceea ce s-a luat nu se dã oricum, ci aºa cum va hotãrî o
comisie guvernamentalã, adicã “cineva” care sã fie cât mai aproape de
“adevãratul proprietar”, chiar în sânul sãu.
Deþinând o parte din capitalul social al fostelor întreprinderi de stat, în
mod “firesc”, noile societãþi comerciale devin coproprietare (!?), au un
cuvânt de spus în ceea ce priveºte activitatea ce se va desfãºura acolo, jos.
Au dobândit deja calitatea de acþionari, cu drepturi ºi obligaþii ce le revin
potrivit legii (art. 5).
Care sunt obiectivele acestor “5 Fonduri” se aratã în art. 6. Mai întâi,
acestea vor emite certificate de proprietate cetãþenilor, adicã vor elibera
acte de naturã juridicã fãrã a mai implica ºi instituþiile justiþiei! Apoi,
“urmãresc maximizarea profiturilor ce revin deþinãtorilor certificatelor de
proprietate”. Prin urmare, în loc ca aceastã grijã sã fie transferatã
posesorilor de certificate de proprietate, deoarece este în joc interesul lor în
calitate de proprietari, este pãstratã, tot cu grijã, la centru. Un alt obiectiv al
acestor noi societãþi îl reprezintã faptul cã “examineazã modalitãþile de
utilizare a certificatelor de proprietate pentru obþinerea de acþiuni ale
societãþilor comerciale”. Aceasta înseamnã cã, pentru a transforma certificatele în acþiuni, cei implicaþi “vor avea de ales”, de la caz la caz,
modalitatea care se recomandã (sau impune) de la centru. Din formularea
ultimului obiectiv, aflãm cã certificatele de proprietate au valoare de piaþã, –
pot fi supuse vânzãrii-cumpãrãrii! În consecinþã, pentru a le creºte preþul, la
centru se decide cum sã se restructureze portofoliul de acþiuni (ce se
reflectã în certificate), precum ºi în ceea ce priveºte noile investiþii.
O primã concluzie se impune: deþinãtorii de certificate de proprietate
sã-ºi vadã de treabã, ca ºi când nimic nu s-a întâmplat, cã de soarta averii
lor are cine se ocupa, acolo, la centru!
Articolele 7-11 (inclusiv) pun în evidenþã caracterul special al celor
cinci noi societãþi comerciale. Acest lucru este atestat de art. 12 care
stipuleazã cã, dupã o perioadã de cinci ani de la înfiinþare, urmeazã sã-ºi
continue existenþa în exclusivitate în baza Legii nr. 31/1990, ca oricare altã
societate comercialã pe acþiuni. Cu alte cuvinte, un “cincinal” de la intrarea
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în vigoare a proiectatei legi a privatizãrii, posesorii de certificate de
proprietate, în noua lor calitate de “proprietari particulari”, nu au nimic
altceva de fãcut decât sã aºtepte ºi sã execute deciziile ce se vor lua la
centru!
Dupã ce o parte a populaþiei României este exclusã de la
“împroprietãrire”, datoritã unor fapte penale, potrivit art. 13, restul cetãþenilor
urmeazã sã primeascã în mod egal ºi gratuit certificate de proprietate, în
funcþie de un singur criteriu: vârsta avutã la 21 decembrie 1989, mai precis
dacã atunci aveau 18 ani împliniþi. Este cel puþin surprinzãtor faptul cã
vârsta este reþinutã drept criteriu ºi încã unic, de redare a dreptului de
proprietate (deocamdatã, cã de redarea obiectului proprietãþii se manifestã
multã prudenþã). Când ºi unde vârsta cuiva a fost luatã în considerare ca
argument în stabilirea dreptului de proprietate? Dupã câte ºtim, se poate
vorbi de un tutore, pe termen limitat. Nimic în plus! Cu atât mai mult în cazul
nostru, vârsta ca atare nu are nimic comun cu problema privatizãrii. Aºa
cum am simþit pe pielea noastrã, unii din cei în vârstã sunt vinovaþi de halul
în care am ajuns, în timp ce unui nou nãscut nu i se poate imputa nimic în
acest sens. E o realitate cã “acei unii”, nu numai cã nu au contribuit cu ceva
la constituirea patrimoniului naþional, dar nu ºi-au asigurat nici propriul
consum. Mai mult, o parte din aceºtia nu s-au mulþumit cu a exista pe
seama celor ce munceau, ci le-au mai luat ºi din avutul personal – chiar ºi
din cel de strictã necesitate – i-au umilit, le-au creat statut de sclavi. Dacã
aºa stau lucrurile, atunci de ce s-a reþinut acest criteriu? În aceste condiþii,
ni se pare îndreptãþitã nedumerirea dacã nu este vorba de ceva ce ne
scapã. De pildã, aceastã opþiune nu are în mod deliberat un caracter
populist? Adicã, nu cumva se urmãreºte amãgirea unei bune pãrþi dintre cei
cu drept de vot? Imensa majoritate a celorlalte variante de privatizare au în
vedere alte criterii: numãrul anilor de muncã, dacã au dobândit venituri licite
sau nu, ultima formã de învãþãmânt absolvitã, dacã au fost sau nu
deposedaþi abuziv de diferite obiecte ale proprietãþii º.a.m.d. Luându-se în
considerare astfel de criterii, evident, se poate restabili adevãrul, se evitã
“egalitarismul” de care vrem sã scãpãm. Atunci, de ce, prin lege, nu se lasã
nicio speranþã în acest sens?
“Agenþia Naþionalã pentru Privatizare împreunã cu prefecturile
judeþene ºi Primãria Municipiului Bucureºti, cu colaborarea Ministerului de
Interne”, se aratã în art 14, vor alcãtui lista cetãþenilor români care au
dreptul sã primeascã certificate de proprietate. Oare, “colaborarea” cu
Ministerul de Interne se va rezuma, în principal, la sistemul de evidenþã
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pentru populaþie al acestuia sau i se va solicita ºi ceva liste cu
nomenclaturiºti ºi informatori ai securitãþii?! (evident, avem în vedere listele
care mai existã).
“Certificatele de proprietate neeliberate (necerute n.a.) în termen de
60 de zile de la data anunþatã de Agenþia Naþionalã pentru Privatizare se
înregistreazã (se transferã n.a.) la Fondurile Proprietãþii Private cu titlu de
certificate emise dar neeliberate” (art 16). Aceasta înseamnã cã, de fapt,
contravaloarea respectivelor certificate de proprietate va intra în
proprietatea Fondurilor Proprietãþii Private, adicã a statului. Nu li se poate
gãsi o altã întrebuinþare, în aºa fel încât sã se sprijine efortul de privatizare?
Drepturile deþinãtorilor de certificate de proprietate constituie obiectul
celui de al 17-lea articol. Primul drept: “sã primeascã dividende anuale care
se plãtesc în condiþiile ºi la datele stabilite de Fondurile Proprietãþii Private”.
Deci, pur ºi simplu, numai sã primeascã dividende nu ºi sã hotãrascã, în
vreun fel, câte anume! De aceastã problemã se ocupã “Fondul”, aºa cum de
altfel se precizeazã în art. 10, articol pe care în mod intenþionat nu l-am
evidenþiat atunci când i-a venit rândul. ªi iatã de ce. În acest articol se aratã
scopurile în care Fondul îºi poate folosi veniturile: a) distribuirea de
dividende deþinãtorilor de certificate de proprietate; b) depuneri în conturi
purtãtoare de dobânzi; c) orice alte operaþiuni comerciale în legaturã cu
obiectul lor de activitate”. Câteva observaþii:
• dacã la centru se va hotãrî ca toate veniturile sã fie utilizate pentru
b) ºi c), deþinãtorii de certificate de proprietate nu vor primi
dividende;
• în condiþiile stipulate de lege, certificatele de proprietate par sã fie
un fel de “pãrþi sociale” de pe vremea “autoconducerii”, al cãror
uzufruct era riguros controlat ºi distribuit de stat ca “participare la
beneficii”;
• aceleaºi certificate asigurã deþinãtorilor niºte dividende care nu
provin, în mod explicit, din rezultatele unei anume societãþi, ci din
rezultatele tuturor societãþilor comerciale subordonate Fondului,
ceea ce face ca, cel puþin din acest unghi, sã semene cu
obligaþiunile emise de Regiile autonome “proprietate pe veci” a
statului.
Cã ceea ce ni se pregãteºte drept privatizare nu se aflã prea departe
de cele remarcate pânã acum ne-o atestã cel de-al doilea drept al
deþinãtorului de certificat de proprietate: “sã aleagã membrii Consiliului de
administraþie, sã participe ºi sã voteze în adunãrile generale ordinare ºi
extraordinare ale Fondurilor Proprietãþii Private, dupã expirarea perioadei
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prevãzutã la art. 12”. Adicã, dupã 5 ani. Nu era mai simplu, mai clar, mai
precis ºi mai economicos sã se spunã: “5 ani nu au drept de vot” sau, ºi mai
scurt, “5 ani nu voteazã”. Deci, sã trãim 5 ani ºi apoi “vom muri º’om
vedea”, cum zicea regretatul Pãstorel Teodoreanu. Numai cã, din pãcate,
aici nu e loc de glumã. Se aflã în joc soarta þãrii, ziua de mâine a cetãþenilor
oneºti ai României! Ce-l aºteaptã pe obiditul de român dupã aceºti 5 ani, ce
garanþie are cã, în sfârºit, va fi bine ºi pentru el? Ce i se oferã prin lege, în
acest sens? Într-o lege atât de importantã, chiar folosind alte cuvinte,
salariaþii de azi nu trebuie sã mai întâlneascã formulãri de genul “oamenii
muncii au dreptul sã creascã beneficiul, rentabilitatea întreprinderii, sã
reducã costurile de producþie, în special, pe seama consumului de materii
prime deficitare ºi energie, sã creascã productivitatea, sã mãreascã viteza
de rotaþie a fondurilor circulante º.a.m.d. E ridicol!
Al treilea drept: “sã cumpere acþiuni ale societãþilor comerciale (de la
oricare? n.a.), într-o perioadã limitatã (cine va stabili limitele? n.a.), anterior
oricãror vânzãri publice de acþiuni (deci înainte de licitaþie n.a.), cu o
reducere de cel puþin 10% faþã de preþul ofertei publice, pentru o perioadã
de 5 ani de la distribuirea certificatelor de proprietate”. Parantezele
introduse în textul original, credem cã sunt edificatoare în ceea ce priveºte
consecvenþa în asigurarea dreptului de preemþiune, a “privilegiului legal”,
despre care, deja, s-a amintit precum ºi referitor la menþinerea dirijismului
de la centru. Atrage atenþia un element nou: reducerea de preþ a acþiunilor
ce se vor vinde preferenþial are numai limitã minimã. În aceste condiþii, cine
ne opreºte sã ne imaginãm cã, o societate comercialã sau un “Fond” nu
poate reduce preþul cu 90%, pentru ca privilegiaþii sãi sã punã mâna pe un
pachet substanþial de acþiuni, fãrã sã-ºi diminueze prea mult capitalul?
În sfârºit, deþinãtorii de certificate de proprietate au “orice alte drepturi
prevãzute de lege pentru acþionari”. Iatã cã deþinãtorii noºtri sunt ºi
acþionari. De care însã, am vãzut!
În art. 18 dãm peste un element de drept real, în adevãratul înþeles al
cuvântului, al deþinãtorilor de certificate de proprietate, deoarece acestea “...
pot fi înstrãinate cãtre persoane fizice sau juridice române, dupã expirarea
unei perioade de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi”. Ce se
întâmplã, însã, dacã cineva, nu din vinã proprie, primeºte certificatele de
proprietate dupã 6 luni de la data intrãrii în vigoare a legii?
“Certificatele de proprietate pot fi folosite pentru cumpãrarea de
acþiuni ale societãþilor comerciale, cu respectarea procedurilor stabilite de
Consiliul de administraþie al fiecãrui Fond al Proprietãþii Private” (s.n). De
data aceasta, sublinierea noastrã nu este fãcutã pentru a mai semnala cã
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totul se hotãrãºte la centru. Credem cã, de acum, cititorul este edificat în
aceasta problemã. Am vrut doar sã amintim cã este vorba de fiecare din
cele 5 “Fonduri”. Destãinuindu-ne, vã facem cunoscut cã am mai citit o datã
tot Proiectul legii privatizãrii ºi nu am aflat de ce se înfiinþeazã 5 “Fonduri” ºi
nu mai multe sau mai puþine. Pe deasupra, mãrturisim cã nu am fost în
stare nici sã întrezãrim prin ce se deosebeºte un “Fond” de altul. Mai întâi,
ne-am zis cã o fi secret comercial! Apoi, am încercat, totuºi sã facem niºte
supoziþii. Un “Fond” se va ocupa de societãþile comerciale din unele ramuri
ale economiei naþionale, iar altul de societãþile comerciale din alte ramuri.
Sau cã nu ramurile economiei naþionale le vor fi repartizate; ci
departamentele sau judeþele sau grupe de activitãþi din fiecare societate
comercialã sau...
Am mai fi amânat aceastã atenþionare, dar nu se mai poate, deoarece
ne aflãm în faþa ultimului articol al capitolului privitor la “înfiinþarea ºi
organizarea Fondurilor Proprietãþii Private”, în care ni se mai spune doar cã
“Certificatele de proprietate vor putea fi negociate la bursã...”. Atât!
Capitolul III este intitulat “Înfiinþarea ºi organizarea Fondului
Proprietãþii de Stat”. Este vorba de o nouã instituþie publicã (de stat) cu
personalitate juridicã, cu caracter comercial ºi financiar, care va deþine
“restul” de 70% din capitalul social al aceloraºi societãþi comerciale, cãrora li
s-au luat 30% pentru a fi date celor 5 “Fonduri ale Proprietãþii Private”.
Fãcându-se a uita cã ºi cele 30% sunt de fapt tot ale statului,
legiuitorul precizeazã cã de-abia în baza celor 70% statul devine acþionar al
respectivelor societãþi comerciale, cu drepturile ºi obligaþiile ce-i revin din
aceastã calitate.
Obligaþiile ºi drepturile acestui “Fond” sunt astfel formulate încât,
uneori, este foarte greu de a sesiza dacã între ele existã vreo diferenþã.
Aºa, de pildã, “Fondul” are obligaþia sã ia mãsuri pentru privatizarea
completã a societãþilor comerciale la care este acþionar principal, fãrã a se
preciza ºi cum sã se facã acest lucru. Se lasã a se înþelege cã are dreptul
ºi/sau obligaþia sã privatizeze societãþile comerciale pe mãsurã ce acestea
devin eficiente sau poate decide, dupã caz, lichidarea celor nerentabile.
Veniturile acestei noi instituþii se vor folosi, aºa cum doreºte statul,
prin aºa-zisele hotãrâri ale Consiliului de administraþie: le poate depune în
conturi purtãtoare de dobânzi; poate efectua investiþii astfel încât sã-ºi
mãreascã controlul în societãþile comerciale care nu au 100% capital de
stat; sã acorde credite pentru cumpãrarea de acþiuni la societãþile comerciale º.a.m.d.
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Pe de o parte, statul devine acþionar pe calea investiþiilor, iar pe de
altã parte, Fondul Proprietãþii de Stat elaboreazã planuri de privatizare.
Când societãþile comerciale cu capital de stat vor fi integral privatizate,
acest “Fond” va dispare. Oare când?
Titlul celui de-al IV-lea capitol este “Privatizãri iniþiate înainte de
organizarea Fondurilor, din care rezultã clar cã statul va purcede la
privatizarea unor societãþi comerciale, prin vânzarea acestora persoanelor
române ºi/sau strãine care au bani gheaþã, înainte ca “cetãþenii îndreptãþiþi”
sã primeascã certificate de proprietate. Aceastã cruciadã împotriva celor
care au fãurit capitalul social naþional, desigur datoritã importanþei sale, este
condusã chiar de primul ministru, ajutat de o Comisie guvernamentalã. Ce
trebuie sã facã aceastã Comisie ni se spune în art. 37: “a) selectarea
societãþilor comerciale care se privatizeazã prin vânzarea acþiunilor, înainte
de constituirea fondurilor”. Mai pe înþelesul celor care au strigat “Nu ne
vindem þara” ºi “Nu mai vrem patroni”, trebuie spus cã li se oferã urmãtorul
scenariu: toate fostele întreprinderi care sunt rentabile ºi foarte rentabile, cu
oamenii lor cu tot, vor fi scoase la mezat. Vor fi vândute celor care au bani,
fie ei strãini sau nu. Prin consecinþã, “Fondurile” vor emite ºi distribui
certificate de proprietate salariaþilor, pentru 30% din capitalul social al
celorlalte societãþi comerciale. Iatã, aºadar, la ce se rezumã redarea
gratuitã cãtre popor: ceva din capitalul social al întreprinderilor falimentare
sau aproape în lichidare. Diabolic!
Pentru o ºi mai uºoarã înþelegere a problemei “în favoarea cui se face
privatizarea, atât cât ºi cum se face?”, sã analizãm cu atenþie schema
urmãtoare:
CAPITALUL SOCIAL NAÞIONAL = 100%
CAPITALUL SOCIAL RÃMAS ÎN
CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETÃÞILOR
“PROPRIETATEA STATULUI”
COMERCIALE = 100%
CA REGII AUTONOME
CAPITALUL SOCIAL
CAPITALUL SOCIAL
RENTABIL
NERENTABIL = 100%
(?% – sã admitem cã ar fi cel se vinde pe bani lichizi
mult 49%)
la români ºi la strãini
70% la stat
30% la cetãþenii îndreptãþiþi
(?%– atât cât vrea
Guvernul)
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Am admis cã cel mult 49% din capitalul social naþional va rãmâne în
“proprietatea statalui”, sub forma regiilor autonome. Aceastã supoziþie are la
bazã buna intenþie a guvernului de a construi economia de piaþa liberã în
România, ceea ce presupune cã proprietatea privatã sã fie dominantã
(peste 51%).
În ceea ce priveºte societãþile comerciale ce urmeazã a fi privatizate,
acestea sunt împãrþite în douã grupe: a) societãþi comerciale rentabile, care
se vor vinde, prin procedurã de urgenþã, celor care au bani lichizi, indiferent
dacã posesorii acestor bani sunt români sau strãini; b) societãþi comerciale
nerentabile, din al cãror capital 70% opreºte statul ºi 30% va fi distribuit
gratuit cetãþenilor români îndreptãþiþi.
Dacã luãm de bunã informaþia furnizatã de cei doi “experþi” la
emisiunea economicã TV din seara zilei de 14 iunie a.c., înseamnã cã
cetãþenii îndreptãþiþi ai þãrii noastre vor primi câte un certificat de proprietate
în valoare de 5.000 lei de la fiecare “Fond privat” (deci, în total câte 25.000
“lei – unitãþi nerentabile”), reprezentând dreptul lor asupra capitalului social
naþional. Pe total, “drepturile” cetâþenilor români îndreptãþiþi vor fi de 2-3%
din capitalul social naþional ºi nu 30%, aºa cum încã mai cred mulþi oameni.
În fapt, ºi aceste “drepturi” sunt tot în mâna statului.
În pofida declaraþiilor mai mult sau mai puþin oficiale, potrivit cãrora
privatizarea nu este un scop în sine, ne vedem în situaþia de a pune la
îndoialã sinceritatea celor care au fãcut ºi încã mai fac astfel de afirmaþii. ªi
asta, cu atât mai mult cu cât aceste persoane fac parte din pãtura
privilegiaþilor de ieri ºi de azi. (În parantezã fie spus, nu cumva cei care au
scos “la mezat” perla Bucegilor – oraºul Sinaia – cu tot ce are ea mai bun,
pentru numai 250 milioane lire sterline, precum ºi cei care s-au oferit s-o
“închirieze” pânã în anul 2026, ºtiau deja cã va apare o lege care sã permitã
efectuarea de “afaceri” de la dubioase pânã la cele mai josnice?)1.
Dupã ce se aratã ce ºi cui se vinde din averea naþionalã, în art. 40
(ultimul al capitolului IV) se precizeazã ce se va face cu veniturile obþinute
în urma acestor vânzãri, fiind împãrþite proporþional cu “capitalul fiecãruia”
astfel: 70% vor lua calea Fondului Proprietãþii de Stat ºi 30% pe cea a
Fondurilor Proprietãþii Private, atunci când acestea din urmã se vor organiza.
Deci, ºi în acest caz, nimic în mânã cetãþeanului român îndreptãþit!
Capitolele V ºi VI au ca obiect modul de vânzare propriu-zisã a
capitalului social al societãþilor comerciale, inclusiv al celor care deþin cel
mai bun capital, fie sub formã de acþiuni (hârtii de valoare ce exprimã
1

Ziarul “Adevãrul”, 15 iunie 1991.
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dreptul de proprietate), fie ca active (fabrici, hoteluri, restaurante etc.).
Articolele destinate acestei probleme, practic, nu aduc nimic nou,
consfinþesc doar ceea ce deja am vãzut (de exemplu, statuarea dreptului de
preemþiune, a “privilegiulul legal”).
Capitolul VII al legii este destinat atribuþiilor Agenþiei Naþionale pentru
Privatizare, organul guvernamental care se va ocupa de privatizare. Este
lesne de observat cã acesta este un “mamut hiperbirocratizat”, dãruit însã
cu puteri discreþionare. De fapt, reprezintã încununarea concepþiei dupã
care “totul se decide la centru”, dupã cum de altfel a fost gânditã ºi
elaboratã întreaga lege. În acest sens, este suficient sã ne referim la faptul
cã, Agenþia Naþionalã pentru Privatizare trebuie sã-ºi dea acordul pentru
încheierea de cãtre societãþile comerciale a contractelor de asistenþã de
specialitate pentru privatizare sau cã asigurã asistenþã de specialitate
societãþilor comerciale implicate în procesul de privatizare. Este evident cã,
practic, Agenþia se aflã în faþa unor fenomene de masã formate din zeci ºi
chiar sute de mii de cazuri individuale! De câþi specialiºti este nevoie la
nivelul întregii þãri, pentru ca astfel de atribuþii sã fie traduse în fapt?
Dat fiind condiþiile din þara noastrã, se pune întrebarea de unde vor fi
recrutaþi aceºti specialiºti?
Modul de sancþionare al infracþiunilor ce pot fi comise în procesul
privatizãrii (Cap. VIII) este ºi el pe mãsura legii. Aºa, de pildã, dacã un
cetãþean român înstrãineazã un certificat de proprietate (în valoare de 5000
lei) înainte de termenul stabilit de lege, este pasibil sã plãteascã o amendã
între 50.000 ºi 100.000 lei, iar un angajat al Agenþiei Naþionale pentru
Privatizare sau al unei societãþi comerciale care divulgã informaþii privitoare
la vânzarea de acþiuni ºi/sau active, ce pot atinge valori de miliarde de lei,
va plãti o amendã cuprinsã între 150.000 ºi 200.000 lei. (În acest fel nu se
“încurajeazã” divulgarea de secrete comerciale?).
În ultimul capitol al legii (“Dispoziþii finale”) se aratã cã Fondul
Proprietãþii de Stat – deºi, oficial, explicit, încã nu existã – va fi reprezentat
de Consiliile Împuterniciþilor Statului.
În art. 65, fãrã sã se spunã cine va hotãrî dacã este necesar sau nu
sã se constituie “societãþi comerciale care sã aibã drept obiect de activitate
promovarea sau accelerarea proceselor de restructurare economicã ºi
privatizare a societãþilor comerciale cu capital de stat”, se atribuie aceastã
sarcinã Fondurilor Proprietãþii Private ºi Fondului Proprietãþii de Stat.
Pentru a se putea vinde strãinilor cât mai repede cel mai bun capital
social al þãrii, în art. 67 se stipuleazã cã aceºtia pot, mai întâi, sã cumpere ºi
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dupã aceea sã li se elibereze certificatele de investitori, potrivit art. 21 al
Legii nr. 35/1991.
Aºa cum este conceputã, Legea privatizãrii lasã impresia unei legi
antinaþionale ºi antipopulare. Primul aspect se observã, cu uºurinþã, din
faptul cã, pentru atragerea capitalului strãin, s-a ales calea vânzãrii directe
ºi imediate, fãrã nicio restricþie, a celui mai bun capital social al þãrii.
Caracterul antipopular este explicat prin faptul cã legea nu ia în considerare
lipsa de capital a cetãþenilor români pe piaþa titlurilor de valoare.
Considerãm cã Legea privatizãrii trebuie sã porneascã de la alte
premise, sã se aibã în vedere, în permanenþã, realitãþile prezente ale þãrii
atât pe plan intern cât ºi în relaþiile cu economia mondialã. Cu necesitate,
ea trebuie sã asigure ºanse egale majoritãþii cetãþenilor oneºti ai României,
din rândul cãrora concurenþa sã selecþioneze pe acei întreprinzãtori de care
avem nevoie, fãrã ca prin aceasta sã se limiteze colaborarea cu întreprinzãtorii strãini. Atragerea de capital strãin, cu siguranþã mai bine decât orice
organ de stat, o va asigura aceºti întreprinzãtori români, dacã vor fi cu
adevãrat liberi. Mai mult, practica demonstreazã cã aceasta este calea pe
care chiar investitorii strãini doresc sã se implice în economia þãrii noastre.

Capitolul 4. Anteproiect: Legea privatizãrii

4.1. Expunere de motive
Marea Reformã, pe care poporul român ºi-a propus sã o înfãptuiascã,
într-un timp cât mai scurt ºi cu costuri minime, presupune abordarea
simultanã a trei obiective: 1) social, 2) economic, 3) legislativ. Aceasta
înseamnã cã tot ceea ce se gândeºte a se întreprinde pentru atingerea
obiectivelor enunþate, trebuie conceput în aºa fel încât sã aibã în centrul
preocupãrilor OMUL, cetãþean al României, firescul vieþii sale.
Se supune dezbaterii publice prezentul Anteproiect privind “Legea
Privatizãrii”, cu scopul de a se crea cadrul necesar participãrii tuturor
specialiºtilor autohtoni, a cetãþenilor interesaþi sã contribuie la scoaterea þãrii
din faþa dezastrului ce se prefigureazã tot mai ameninþãtor, la asigurarea
condiþiilor indispensabile creºterii calitãþii vieþii în România.
În acest Anteproiect se regãsesc o serie de elemente preluate din
proiectele date publicitãþii de diferite partide politice, organizaþii sau de cãtre
unii specialiºti, precum ºi un set de idei noi. Pe de altã parte, pentru a grãbi
transformarea acestui Anteproiect în proiect de lege ºi, mai apoi, în lege,
este necesar ca un numãr cât mai mare de organizaþii sindicale, partide
politice, asociaþii etc., precum ºi cetãþeni în nume propriu sã-ºi facã
cunoscut punctul de vedere.
Fãrã strãdaniile noastre nu vom ieºi din situaþia grea în care ne aflãm.
Deci în primul rând, prin noi înºine!
Þara noastrã dispune de un real ºi însemnat potenþial de resurse
umane ºi materiale. În mod hotãrâtor, însã, depinde de noi, de felul în care
vom munci ºi ne vom organiza viaþa socialã, economicã ºi politicã. Iatã de
ce, în acest context problematic, Reforma Economicã se aflã în centrul
preocupãrilor noastre. Cum vom rezolva aceastã problemã, cum vom
asigura în fapt stimularea ºi motivarea muncii, aºa va fi întreaga arhitecturã
a viitoarei noastre societãþi!
Facem un apel cãtre întreaga naþiune:
CETÃÞENI AI ROMÂNIEI, PARTICIPAÞI CU TOATÃ PUTEREA
FIINÞEI VOASTRE LA SALVAREA ÞÃRII, FIÞI ALÃTURI DE NOI,
AJUTAÞI-NE CU VORBA ªI FAPTA VOASTRÃ!
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4.2. Legea privatizãrii
CAP. 1. DISPOZIÞII GENERALE
Art. 1. Întreaga avuþie naþionalã este gestionatã de cãtre stat,
persoane fizice ºi juridice, în condiþiile prezentei legi.
Art. 2. Dreptul de proprietate acordã titularului exercitarea în interesul
sãu a urmãtoarelor prerogative: posesiunea, folosinþa ºi dispoziþiunea.
Aceste prerogative pot fi limitate, pentru interese personale locale ºi/sau
naþionale, prin prevederi stabilite de lege. În România existã douã forme de
proprietate: 1) proprietatea privatã ºi 2) proprietatea publicã.
Art. 3. (1) Dreptul de proprietate privatã este garantat ºi apãrat de
stat sub formele de manifestare ale acestuia:
a) proprietatea individualã, b) proprietatea de grup (coproprietatea).
(2)Proprietatea de grup (coproprietate) este permisã, garantatã ºi
apãratã de stat ºi atunci când se constituie cu participarea, în condiþiile
prezentei legi, a unei persoane fizice ºi/sau juridice strãine.
Art. 4. (1) Proprietatea publicã se gestioneazã de organele
administrative sub conducerea puterii executive (Guvernul).
(2) Modalitãþile de exercitare a dreptului de proprietate asupra bunurilor
administrate de stat (publice), precum ºi regimul juridic al bunurilor care fac
obiectul exclusiv al proprietãþii publice, se vor stabili printr-o lege specialã.
CAP. 2. SCOPUL REFORMEI ªI MIJLOACELE
NECESARE ÎNFÃPTUIRII ACESTEIA
Art. 5. (1) Scopul reformei este creºterea calitãþii vieþii în România prin:
a) creºterea standardului de viaþã, prin satisfacerea într-un grad
ridicat a nevoilor materiale ºi spirituale ale tuturor categoriilor sociale;
b) protejarea mediului înconjurãtor (din punct de vedere ecologic) prin:
supravegherea, îndrumarea, controlul ºi cercetarea activitãþii OMULUI; limitarea acþiunii distructive a factorilor naturali (prin îndiguiri, împãduriri etc.).
(2) Instaurarea principiilor democratice prin:
a) asigurarea democraþiei economice bazatã pe preponderenþa
proprietãþii private individuale ºi de grup ºi pe controlul activitãþii economice
a statului;
b) asigurarea separãrii puterilor în stat (legislativã, executivã,
judecãtoreascã);
c) stabilirea rãspunderii organelor de stat pentru actele ce se rãsfrâng
asupra economiei.

501
Art. 6. Pentru realizarea scopului menþionat, legea prevede:
(1) Crearea economiei de piaþã liberã prin:
– protejarea ºi dezvoltarea micii proprietãþi actuale;
– trecerea, într-o primã etapã, în mod gratuit a cel puþin 51% din
patrimoniul public în proprietatea persoanelor îndreptãþite, în sensul
prezentei legi;
– pregãtirea condiþiilor trecerii altor componente ale patrimoniului
public în proprietatea privatã, pe mãsurã ce Guvernul va asigura utilitatea
socialã a acestora, cu excepþiile prevãzute de lege;
– atragerea capitalului strãin.
(2) Elaborarea ºi aplicarea unui sistem legislativ corespunzãtor.
(3) Lãsarea unei pãrþi din patrimoniul public în gestiunea STATULUI,
care va fi administratã de GUVERN, sub controlul PARLAMENTULUI.
Periodic ºi/sau la cererea PUTERII LEGISLATIVE, sub formã de raport,
GUVERNUL va prezenta acesteia integritatea mijloacelor încredinþate,
precum ºi eficienþa cu care au fost utilizate mijloacele respective. Adoptarea
Raportului Guvernului se va face pe baza Coraportului Înaltei Curþi de
Conturi. PARLAMENTUL va putea formula acþiune în justiþie – în numele
poporului român – împotriva acelora care au dat dovadã de incompetenþã ºi
rea credinþã în gestiunea patrimonialul public.
(4) Elaborarea ºi aplicarea unui sistem naþional de educaþie necesar
funcþionãrii economiei de piaþã liberã, cu prioritate în domeniile:
– economic: - management;
- marketing;
– legislativ: - drept comercial;
- drept civil;
- drept financiar;
– progres ºtiinþifico-tehnic: - cercetare;
- producþie;
- comerþ;
- comunicaþii.
CAP. 3. EVALUAREA UTILITÃÞII SOCIALE
A PATRIMONIULUI ÎNTREPRINDERILOR
Art. 7. (1) În termen de... zile de la data publicãrii prezentei legi,
fiecare întreprindere cu capital integral sau parþial de stat sau cooperatistã
va stabili utilitatea socialã a patrimoniului propriu, în baza unei legi speciale.
(2) Prin utilitate socialã se înþelege capacitatea patrimoniului
întreprinderii de a crea mijloace necesare creºterii calitãþii vieþii.
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(3) La stabilirea utilitãþii sociale se vor avea în vedere urmãtoarele
criterii luate cumulativ în considerare:
– calitatea rezultatelor economico-financiare;
– raportul dintre dimensiunea patrimoniilor tuturor întreprinderilor de
acelaºi profil ºi cerinþele pieþei interne;
– dimensiunea ºi stabilitatea segmentelor de piaþã externã;
– decalajul tehnologic ºi managerial faþã de concurenþa externã;
– importanþa pe care o are în viitoarea dezvoltare a economiei
româneºti.
Art. 8. (1) Stabilirea utilitãþii sociale se va face prin studii de
fezabilitate realizate la nivelul fiecãrei întreprinderi.
(2) Ministerele vor asigura realizarea studiilor de fezabilitate similare
la nivelul subramurilor ºi al ramurilor din sfera lor de competenþã.
(3) Realizarea studiilor de fezabilitate va fi efectuatã de specialiºti
neimplicaþi direct în activitatea întreprinderilor ºi ministerelor la care se
referã studiile.
Art. 9. Ministerul Finanþelor, Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
Agenþia Naþionalã pentru Privatizare, vor elabora schiþa metodologicã de
efectuare a studiilor de fezabilitate în termen de... zile de la data prezentei
legi.
Art. 10. (1) Se constituie Comisia Naþionalã de Trecere la Economia
de Piaþã, organism de lucru al PARLAMENTULUI ROMÂNIEI, care va
asigura validarea studiilor de fezabilitate ºi va stabili întreprinderile care
urmeazã:
– sã facã obiectul privatizãrii directe în favoarea cetãþenilor români;
– sã devinã regii autonome.
(2) Organizarea ºi funcþionarea Comisiei prevãzute la al.(1) vor fi
reglementate printr-o lege care va fi promulgatã în termen de... zile de la
publicarea prezentei legi.
(3) Membrii Comisiei Naþionale de Trecere la Economia de Piaþã sunt
inamovibili ºi vor fi numiþi pentru o perioadã de 14 ani. Din momentul
constituirii, Comisia Naþionalã de Trecere la Economia de Piaþã intrã în
competenþa aparatului tehnic al Parlamentului.
(4) Pentru întreaga perioadã de activitate, precum ºi pentru urmãtorii
5 ani de la încetarea activitãþii, membrilor Comisiei Naþionale de Trecere la
Economia de Piaþã li se interzice, sub incidenþa legii penale sã beneficieze
de rezultatele deciziilor la adoptarea cãrora vor participa.
Art. 11. (1) Deciziile Comisiei Naþionale de Trecere la Economia de
Piaþã devin obligatorii pentru Agenþia Naþionalã pentru Privatizare.
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(2) Agenþia Naþionalã pentru Privatizare va stabili pentru fiecare
întreprindere:
– componenþa Comisiei la nivel de întreprindere, care va rãspunde de
desfãºurarea procesului de privatizare ºi respectiv, de transformare în regie
autonomã;
– programul de privatizare sau de transformare în regie autonomã.
(3) Comisia prevãzutã în aliniatul (2) se va constitui din specialiºti
neimplicaþi direct în activitatea întreprinderii ºi ministerului respectiv.
Specialiºtilor li se interzice pentru o perioadã de cel puþin 5 ani sã
beneficieze de rezultatele activitãþii desfãºurate în cadrul Comisiei, în caz
contrar intrând sub incidenþa legii penale.
Art. 12. Comisia Naþionalã de Trecere la Economia de Piaþã va
prezenta lunar PARLAMENTULUI, întrunit în sesiune ordinarã, rapoarte
privind stadiul ºi perspectivele desfãºurãrii transferului de patrimoniu public
în proprietate privatã, transformãrii unor întreprinderi în regii autonome.
Rapoartele vor conþine obligatoriu elementele privind:
– stadiul elaborãrii studiilor de fezabilitate;
– deciziile luate privind transformarea întreprinderilor în societãþi
comerciale sau în regii autonome;
– stadiul transferului patrimoniului public în proprietatea privatã.
CAP. 4. DELIMITAREA PATRIMONIULUI PUBLIC
ªI TRANSFERUL PÃRÞII DIN PATRIMONIUL NAÞIONAL
ACTUAL CÃTRE PERSOANELE ÎNDREPTÃÞITE
Art. 13. (1) În administrarea GUVERNULUI, prin decizia
PARLAMENTULUI, rãmân urmãtoarele elemente de patrimoniu naþional:
a) Patrimoniul Ministerului Apãrãrii Naþionale;
b) Patrimoniul CER;
c) Patrimoniul rezervaþiilor naturale;
d) Clãdirile declarate monumente istorice ºi muzeele de artã;
e) Cursurile ºi oglinzile naturale de apã;
f) Sistemul drumurilor publice;
g) Aeroporturile ºi instalaþiile aferente;
h) Patrimoniul Direcþiei Generale a Vãmilor;
i) Patrimoniul Direcþiei Generale a Penitenciarelor;
j) Patrimoniul Ministerului Învãþãmântului;
k) Patrimoniul Bãncii Naþionale;
1) Patrimoniul Ministerului Sãnãtãþii;
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m) Patrimoniul instalaþiilor publice;
n) Imobilele ºi bunurile aferente ambasadelor;
o) Patrimoniul aferent serviciilor de poºtã ºi telecomunicaþii;
p) Patrimoniul întreprinderilor care, potrivit deciziei Comisiei Naþionale
de Trecere la Economia de Piaþã, în starea actualã nu au asiguratã utilitatea
socialã.
(2) Guvernul poate propune PARLAMENTULUI trecerea la
administrarea sa ºi a altor bunuri.
(3) Valoarea netã de bilanþ a elementelor precizate la art. 13 alin.(1) ºi
(2) se scade din valoarea patrimoniului naþional.
Art. 14. (1) Statul va reda, în mod gratuit, persoanelor îndreptãþite
capitalul care le-a aparþinut înainte de promulgarea actelor legislative
abuzive dupã 01 ianuarie 1948, precum ºi o parte din patrimoniul creat dupã
aceastã datã, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Prin persoanã îndreptãþitã se înþeleg:
a) persoanele juridice care fac dovada, în condiþiile legii, a deþinerii
unui patrimoniu înainte de promulgarea actelor legislative abuzive;
b) persoanele fizice care au fost proprietari de drept ºi copiii lor sau
moºtenitorii rezervatari.
(3) În cazul în care capitalul unei persoane îndreptãþite se poate
identifica ºi delimita precis de alte capitaluri, atunci, la cerere, îi va fi redat
gratuit, ca atare, dacã prin aceasta nu se aduc prejudicii altor capitaluri
personale sau indivizibile de interes naþional sau local.
Art. 15. (1) În agriculturã ºi silviculturã, redarea gratuitã a suprafeþelor
de teren se va face astfel:
(2) Unei persoane juridice i se va restitui cel mult 50 ha teren agricol
ºi/sau silvic din suprafaþa posedatã anterior în zona în care a fost amplasatã
sau, dacã nu este posibil, în alte zone.
(3) Dacã o persoanã juridicã a avut, în total, mai puþin de 50 ha ºi o
parte nu i se poate restitui, atunci, pentru aceasta va fi despãgubit potrivit
prezentei legi.
(4) Unei singure persoane fizice îndreptãþitã, i se vor restitui:
a) cel mult 3 ha, dacã suprafaþa respectivã se aflã pe raza unei
localitãþi urbane sau suburbane;
b) cel mult 10 ha, dacã suprafaþa respectivã se aflã pe raza unei
localitãþi rurale.
(5) Dacã o persoanã fizicã îndreptãþitã a avut mai puþin de 3 ha,
respectiv 10 ha, ºi o parte nu i se poate restitui, atunci pentru aceasta va fi
despãgubitã potrivit prezentei legi.
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Art. 16. (1) În celelalte ramuri de activitate, redarea capitalului
persoanelor îndreptãþite se face cu respectarea urmãtoarelor dispoziþiuni:
(2) Unei persoane juridice îndreptãþite i se va restitui gratuit obiectul
proprietãþii sale, dacã acesta existã ca atare ºi nu se aduc prejudicii altor
capitaluri personale sau de interes naþional sau local, precum ºi dacã
valoarea netã de bilanþ a acestuia este de cel mult 50 milioane lei.
(3) Dacã o persoanã juridicã solicitã un obiect al proprietãþii a cãrui
valoare netã de bilanþ este mai micã de 50 milioane lei ºi o parte nu i se
poate restitui, atunci, pentru aceasta va fi despãgubitã potrivit prezentei legi.
(4) Unei persoane fizice îndreptãþite:
a) i se va restitui gratuit obiectul – sau obiectele – proprietãþii sale,
dacã acesta existã ca atare ºi nu se aduc prejudicii altor capitaluri personale
sau de interes naþional sau local, precum ºi dacã valoarea respectivã este
de cel mult 5 milioane lei;
b) pentru partea de proprietate ce nu i se poate restitui în naturã unei
persoane fizice, aceasta va fi despãgubitã potrivit prezentei legi.
Art. 17. În cazul altor obiecte ale proprietãþii:
a) obiectele de artã, culturã, bijuterii de familie ºi altele asemãnãtoare
acestora, se redau persoanelor îndreptãþite în naturã sau prin restituirea
valorii acestora pe baza unei evaluãri oficiale actualizatã;
b) sumele de bani confiscate pe nedrept, prin hotãrâri judecãtoreºti,
potrivnice principiilor generale ale ordinei de drept, se restituie proprietarilor
de drept prin indexarea acestora, dar nu mai mult de 5 milioane lei, inclusiv
valoarea altor obiecte, altele decât cele precizate în alineatul precedent.
Art. 18. Partea care rãmâne din patrimoniul naþional, dupã scãderea
valorii patrimoniului determinat potrivit art. 15, 16 ºi 17, reprezintã partea
care urmeazã sã fie redatã gratuit persoanelor îndreptãþite, altele decât cele
prezente la art. 15, 16 ºi 17, potrivit prezentei legi.
CAP. 5. EMITEREA. “BONURILOR DE VALOARE”
Art. 19. (1) Banca Naþionalã a României va emite BONURI DE
VALOARE, cu o valoare nominalã de bazã de 5.000 lei.
(2) Numãrul total de BONURI DE VALOARE ce se vor emite se
determinã raportând valoarea întregului patrimoniu naþional la 5.000 lei.
CAP. 6. REPARTIZAREA “BONURILOR DE VALOARE”
Art. 20. (1) Din numãrul total de BONURI DE VALOARE, se va
încredinþa STATULUI numãrul de Bonuri de Valoare corespunzãtor pãrþii din
patrimoniul ce urmeazã sã fie administrat de GUVERN, potrivit legii.
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(2) Din numãrul total de Bonuri de Valoare se va reþine numãrul
necesar de Bonuri de Valoare cu care se vor despãgubi persoanele
îndreptãþite conform art. 14, în cazul în care nu se poate restitui capitalul lor
ca atare, potrivit art. 15, 16 ºi 17 din prezenta lege.
(3) Ceea ce rãmâne reprezintã numãrul Bonurilor de Valoare
corespunzãtor pãrþii din patrimoniul naþional ce urmeazã a fi redatã, în mod
gratuit, persoanelor îndreptãþite, altele decât cele precizate în art. 15, 16 ºi
17, în sensul prezentei legi.
CAP. 7. PERSOANELE FIZICE CE POT PRIMI GRATUIT
“BONURI DE VALOARE” PENTRU PARTEA DIN PATRIMONIUL
NAÞIONAL RÃMASÃ ÎN ACEST SCOP
Art. 21. (1) Primesc gratuit Bonuri de Valoare persoanele fizice de
cetãþenie românã, care îndeplinesc cel puþin una din urmãtoarele condiþii:
a) în perioada 01.01.1948-31.12.1989 au încasat salarii licite, alte
venituri ºi avantaje conform legii, care au fost date publicitãþii; au fost
salariate dupã reþele comune, nedate publicitãþii, aplicate întregului personal
al Ministerului Apãrãrii Naþionale;
b) au încasat salarii ilicite, alte venituri ºi avantaje dar fac dovada cã
au iniþiat sau au participat la acþiuni anticomuniste sau au contribuit la
identificarea informatorilor fostei Securitãþi a Statului sau celor care au
exercitat prerogative ale puterilor Statului în timpul regimului comunist,
precum ºi dacã, din proprie iniþiativã, au recunoscut cã au fost informatori;
c) sunt orfani minori sau orfani fãrã surse de întreþinere;
d) au rãmas handicapaþi în urma participãrii la Revoluþia din 16-22
Decembrie 1989;
e) sunt rude de gradul unu al eroilor decedaþi în Revoluþia din 16-22
Decembrie 1989 sau pensionari de urmaºi ai acestora;
f) au avut calitatea de “deþinut politic” în perioada 01.03.194521.12.1989;
g) sunt veterani de rãzboi
(2) Nu pot primi BONURI DE VALOARE persoanele care au sãvârºit
una din urmãtoarele fapte: delapidare, furt, tâlhãrie, distrugere cu intenþie,
înºelãciune, gestiune frauduloasã, abuz de încredere comis în dauna
avutului obºtesc sau particular, speculã, omor, omor calificat, omor deosebit
de grav, viol, luare de mitã, arestare nelegalã ºi cercetare abuzivã,
infracþiuni contra pãcii ºi omenirii.
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CAP. 8. ATRIBUIREA “BONURILOR DE VALOARE”
Art. 22. (1) Banca Naþionalã a României va preda Guvernului, sub
semnãturã, numãrul de Bonuri de Valoare corespunzãtor valorii nete de
bilanþ a patrimoniului pe care urmeazã sã-l administreze.
(2) Câte o copie de pe documentul constatator se va depune la
PARLAMENT, CURTEA SUPREMÃ DE JUSTIÞIE ºi ÎNALTA CURTE DE
CONTURI.
(3) GUVERNUL va depune la PARLAMENT, CURTEA SUPREMÃ DE
JUSTIÞIE ºi ÎNALTA CURTE DE CONTURI, în primele 20 de zile ale
fiecãrui trimestru, un raport privind “Situaþia la zi a integritãþii patrimoniului
încredinþat”, rezultatele economice obþinute, precum ºi modul în care
acestea au fost utilizate.
La cererea PARLAMENTULUI, acest lucru se poate face ºi la altã
datã din trimestru.
(4) GUVERNUL nu poate înstrãina, sub nicio formã, pãrþi din
patrimoniul încredinþat fãrã avizul CURÞII SUPREME DE JUSTIÞIE ºi
aprobarea PARLAMENTULUI.
(5) Pentru Bonurile de Valoare primite, GUVERNUL va emite
“OBLIGAÞIUNI”, cu o valoare nominalã de 5000 lei.
(6) GUVERNUL va depune OBLIGAÞIUNILE emise, spre pãstrare, la
Banca Naþionalã a României.
Art. 23. Banca Naþionalã a României împreunã cu Ministerul
Finanþelor vor distribui Bonuri de Valoare persoanelor juridice îndreptãþite,
definite potrivit art. 14 alin. (2) lit. (a), pânã la concurenþa capitalului ce
trebuie restituit acestora potrivit art. 15 alin. (2) ºi (3), art. 16 alin. (2) ºi (3) ºi
art. 17 lit. (a) ºi (b), pe baza actelor legale prezentate de fiecare persoanã
juridicã în parte.
Art. 24. Banca Naþionalã a României împreunã cu Ministerul
Finanþelor vor distribui Bonuri de Valoare persoanelor fizice îndreptãþite,
definite potrivit art. 14 alin. (2) lit. (b), pânã la concurenþa capitalului ce trebuie restituit acestora potrivit art. 15 alin. (4), art. 16 alin. (4) ºi art. 17 lit. (a)
ºi (b), pe baza actelor legale prezentate de fiecare persoanã fizicã în parte.
Art. 25. (1) Banca Naþionalã a României împreunã cu Ministerul
Finanþelor vor distribui Bonuri de Valoare persoanelor fizice îndreptãþite
potrivit art. 21.
(2) Persoana fizicã de cetãþenie românã care poate primi Bonuri de
Valoare potrivit art. 21 va depune, în termen de 60 de zile de la data
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publicãrii prezentei legi, la Sucursala Bãncii Naþionale teritoriale în raza
cãreia domiciliazã, copii dupã acte din care sã rezulte:
- numãrul total al anilor de muncã;
- numãrul anilor de muncã în care a primit salariu ce nu a fost dat
publicitãþii;
- ultima ºcoalã absolvitã;
- cã este minorã-orfanã sau fãrã surse de întreþinere;
- cã a rãmas handicapatã în urma participãrii la Revoluþia din 16-22
Decembrie 1989;
- cã este moºtenitoare, în sensul prezentei legi, a unui erou decedat
în Revoluþie sau pensionar de urmaº al acestuia;
- cã a avut calitatea de “deþinut politic” în perioada 01.01.194522.12.1989;
- cã este veteran de rãzboi;
- cã nu a sãvârºit niciuna din faptele precizate la art. 21 alin. (2).
(3) La actele menþionate mai sus se va adaugã o declaraþie cã nu a
fost informator în sensul art. 21 lit. (b) sau cã, dacã a fost, a mãrturisit acest
lucru din proprie iniþiativã.
(4) În baza actelor de la aliniatele (2) ºi (3) se identificã numãrul
persoanelor fizice îndreptãþite sã primeascã Bonuri de Valoare ce reprezintã
contravaloarea pãrþii din patrimoniul naþional determinatã potrivit art. 20
alin.(3), care urmeazã sã fie distribuitã.
(5) Pentru fiecare persoanã care îndeplineºte una din condiþiile
precizate la art. 21 lit. (c, d ºi e) se acordã Bonuri de Valoare în valoare de
200.000 lei, fãrã afectarea altor drepturi.
(6) Din valoarea de bilanþ a pãrþii din patrimoniul naþional, determinatã
potrivit art. 20 alin. (3), se scade suma ce rezultã din adunarea valorii
Bonurilor de Valoare acordate persoanelor îndreptãþite, potrivit alin. (5) de
mai sus.
(7) Din totalul numãrului de Bonuri de Valoare ce reprezintã partea din
patrimoniul naþional ce urmeazã sã fie distribuit, 5% se lasã în pãstrare la
Banca Naþionalã, ca “fond de rezervã” pentru corectarea unor eventuale
erori. Soldul acestui fond va fi preluat la Bugetul de Stat dupã încheierea
operaþiunilor pentru care a fost destinat în vederea constituirii unui fond
pentru sprijinirea întreprinzãtorilor particulari.
(8) Drepturile fiecãrei persoane îndreptãþite se vor stabili în funcþie de
o limitã etalon, echivalentã cu drepturile ce se cuvin unei persoane fãrã
studii sau cu studii elementare pentru un singur an de activitate.
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(9) Atribuirea efectivã de Bonuri de Valoare unei persoane se face
prin luarea în considerare a numãrului de ani lucraþi pentru care a primit
salariul licit, din care se scade dublul anilor pentru care a primit salariul ilicit.
(10) Pentru fiecare Bon de Valoare atribuit unei persoane fãrã studii
sau cu studii elementare, se vor atribui 2 Bonuri de Valoare unei persoane
cu studii medii (liceale ºi profesionale), 3 Bonuri de Valoare pentru o
persoanã cu studii superioare ºi 4 Bonuri de Valoare pentru o persoanã cu
titlu ºtiinþific. Nu se recunosc actele eliberate de ºcolile patronate de p.c.r.
(11) Pentru persoana care face dovada cã a fost “deþinut politic”,
fiecare an de detenþie se considerã trei ani de muncã în care s-a încasat
salariul licit.
(12) Dacã dublul anilor în care o persoanã a încasat salariul ilicit,
adicã fãrã temei legal dat publicitãþii, precum ºi alte avantaje, nefãcute
publice, este mai mare decât numãrul anilor în care a încasat un astfel de
salariu, diferenþa se constituie în “datorie cãtre stat”. Aceastã datorie va fi
recuperatã potrivit legislaþiei în vigoare ºi se va adãuga fondului pentru
sprijinirea întreprinzãtorilor particulari.
(13) Pentru anii lucraþi în CAP, un þãran va primi 20% din valoarea
Bonurilor de Valoare ce i s-ar cuveni dacã acelaºi numãr de ani ar fi lucrat
în alte domenii ca muncitor cu studii elementare sau fãrã studii.
(14) Pentru anii în care un þãran a plãtit impozit, taxe ºi a dat “cote” la
Stat în calitate de “þãran necooperativizat”, va primi 10% din valoarea
Bonurilor de Valoare ce i s-ar cuveni dacã aceºti ani i-ar fi lucrat în alte
domenii ca muncitor cu studii elementare sau fãrã studii.
(15) Pentru anii lucraþi în cooperative meºteºugãreºti sau în alte
întreprinderi asemãnãtoare cu statut de salariat, în afara pãrþilor sociale ce i
se cuvin de drept, va primi ºi 10% din valoarea Bonurilor de Valoare ce i sar cuveni dacã ar fi lucrat în alte domenii.
(16) O persoanã care a fost salariatã la CAP poate alege între statutul
persoanei salariate din întreprinderile de stat sau cel al unei persoane membru al CAP, cu consecinþele ce decurg din aceasta, potrivit prezentei legi.
CAP. 9. FOLOSIREA “BONURILOR DE VALOARE”
Art. 26. (1) Bonurile de Valoare pot fi folosite de persoanele fizice în a
cãror posesie se aflã numai pentru cumpãrarea de ACÞIUNI, sub formã de
ACTIVE FINANCIARE (hârtii de valoare care, într-o formã sau alta, exprimã
dreptul de proprietate) ºi/sau ACTIVE REALE (mijloace de producþie
necesare desfãºurãrii unei activitãþi legale, precum ºi locuinþe din fondul
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locativ de stat), prin licitaþie publicã, înregistraþi la Ministerul Finanþelor, la
care adjudecarea se face, în exclusivitate, prin plata în Bonuri de Valoare.
La aceste licitaþii nu pot participa persoanele juridice de stat sau
reprezentanþi ai acestora.
(2) Persoanele fizice pot înstrãina Bonurile de Valoare numai dupã un
an de la data dobândirii acestora altor persoane fizice, cu condiþia ca
acestea ºi fie de cetãþenie românã ºi sã fi muncit cel puþin 5 ani în România
în perioada 1945-1990. Vânzarea va fi înregistratã la filialele sau
sucursalele Bãncii Naþionale a României.
(3) GUVERNUL nu poate sã facã nicio tranzacþie, de nicio naturã, cu
Bonurile de Valoare încredinþate. Orice caz de excepþie se va rezolva numai
cu avizul CURÞII SUPREME DE JUSTIÞIE ºi cu aprobarea
PARLAMENTULUI.
Art. 27. (1) Pânã în ziua... luna... anul 1992, posesorii de Bonuri de
Valoare le vor transforma în ACÞIUNI, prin acte de vânzare-cumpãrare,
conform art. 26 alin. 1.
(2) Bonurile de Valoare netransformate în ACÞIUNI, pânã la data de
mai sus inclusiv, vor fi retrase de cãtre GUVERN, prin filialele ºi/sau
sucursalele Bãncii Naþionale a României.
(3) ACÞIUNILE echivalente Bonurilor de Valoare rãmase
netransformate se vor vinde, necondiþionat, prin licitaþii publice, înregistrate
la Ministerul Finanþelor.
(4) Sumele de bani rezultate din aceste licitaþii se pun la dispoziþia
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, în vederea folosirii lor în acþiuni cu
caracter social, cu acordul prealabil al PARLAMENTULUI.
CAP. 10. DISPOZIÞII FINALE ªI TRANZITORII
Art. 28. (1) În termen de 30 zile de la data publicãrii prezentei legi se
vor stabili preþuri orientative pentru toate categoriile de suprafeþe de teren ºi
bogãþiile cunoscute ale subsolului pe localitãþi, zone geografice ºi condiþii
pedoclimatice de cãtre o Comisie Naþionalã formatã din specialiºti.
(2) În fiecare localitate se va afiºa, în locuri vizibile ºi intens
frecventate, lista cu preþurile fiecãrui tip de teren.
Art. 29. (1) Persoanele care locuiesc în localitãþi rurale sau
suburbane au drept de preemþiune sã cumpere teren pe Bonuri de Valoare
dacã nu au teren sau au mai puþin de 5.000 mp, la preþuri orientative
stabilite conform prezentei legi.
(2) Cu Bonuri de Valoare pot cumpãra teren conform aliniatului
precedent, în suprafaþã de 5.000 mp, persoanele care nu au nicio suprafaþã
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de teren, în afara celui care este casa ºi anexele gospodãreºti pe o
suprafaþã de cel mult 300 mp. La fel pot cumpãra teren persoanele care au
mai puþin de 5.000 mp teren agricol pânã la întregirea suprafeþei de 5.000
mp.
(3) Suprafeþele de teren rãmase disponibile, dupã 6 luni de la data
atribuirii Bonurilor de Valoare, se vor vinde la licitaþii publice numai pe
Bonuri de Valoare, în mod necondiþionat. Statul sau reprezentanþi ai sãi nu
pot participa la aceste licitaþii.
Art. 30. (1) Agenþia Naþionalã de Privatizare va fi subordonatã
GUVERNULUI va elabora metodologia de aplicare a prezentei legi ºi va
raporta trimestrial în primele... zile prin Comisia Naþionalã de Trecere la
Economia de Piaþã, despre modul de aplicare a prezentei legi.
(2) GUVERNUL va pregãti ºi va efectua întreaga activitate
premergãtoare datei de începere a licitaþiilor publice pe bazã de Bonuri de
Valoare.
(3) Pânã la transformarea întreprinderilor de stat ºi cooperatiste în
societãþi comerciale, GUVERNUL va asigura buna funcþionare a acestora.
(4) Dupã transformarea întreprinderilor de stat în societãþi comerciale,
rolul GUVERNULUI se diminueazã pe mãsurã ce ACÞIUNILE acestora intrã
în proprietatea persoanelor particulare.
(5) Din momentul în care cel puþin 51% din ACÞIUNI se aflã în
proprietatea persoanelor particulare, societatea comercialã va fi condusã de
un Consiliu de administraþie, ales de acþionari, printre care se aflã ºi Statul,
cu drepturile pe care i le dã pachetul de ACÞIUNI pe care îl mai deþine.
Art. 31. Persoanele care sunt în situaþia de a nu mai putea sã
întreprindã afaceri pe cont propriu sau în asociere cu alte persoane vor
schimba Bonurile de Valoare, pe care le posedã, în OBLIGAÞIUNI, în cel
mult 30 de zile de la data primirii lor. Numai acestor persoane (pensionari
de boalã, minori, pensionari de limitã de vârstã, handicapaþi, invalizi ºi
veterani de rãzboi); la cerere, li se vor vinde OBLIGAÞIUNI.
Art. 32. (1) Întreprinderile date în administrarea GUVERNULUI care,
la data Reformei, erau nerentabile, potrivit art. 11 din prezenta lege, dar
între timp au fost fãcute rentabile, vor fi privatizate.
(2) OBLIGAÞIUNI reevaluate la preþul zilei, în valoare egalã cu
valoarea patrimonialul întreprinderilor devenite rentabile, se vor distribui
gratuit persoanelor îndreptãþite, potrivit art. 25 alin.(l, 2 ºi 3).
Art. 33. Ministerul Finanþelor împreunã cu Banca Naþionalã a
României vor organiza BURSA (DE VALORI ºi MÃRFURI), astfel încât la
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data prevãzutã de lege privind începerea transformãrii Bonurilor de Valoare
în ACÞIUNI, aceasta sã fie deschisã.
Art. 34. Prejudiciile produse economiei naþionale prin construirea ºi
menþinerea unor întreprinderi nerentabile, poluante datoritã nerespectãrii
prevederilor legii, vor fi acoperite din patrimoniul fostului p.c.r.
Art. 35. Se abrogã Decretul-lege nr. 54/1990, Legea nr. 15/1990,
precum ºi orice alte dispoziþiuni contrare prezentei legi.
Art. 36. Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data
publicãrii ei în Monitorul Oficial.

4.3. Adnotãri ºi comentarii la ANTEPROIECTUL privind
“Legea privatizãrii”
Art. 1. – Prin avuþie naþionalã se înþelege totalitatea bunurilor
materiale ºi spirituale de care dispune un popor la un moment dat. Din
aceastã definiþie rezultã cã aparþin unui popor nu numai bunurile materiale
ºi spirituale pe care le-a fãcut generaþia în viaþã, ci ºi cele fãcute de
generaþiile anterioare. Aceste bunuri se aflã atât în administraþia statului, cât
ºi în proprietatea unor persoane fizice sau juridice. Indiferent însã de cine
administreazã ºi foloseºte aceste bunuri, trebuie sã respecte reglementãrile
ce decurg din prezenta lege.
Art. 2. – În acest articol al ANTEPROIECTULUI Legii privatizãrii se
face precizarea cã în România nu pot exista decât douã forme de
proprietate ºi anume: 1) proprietatea privatã, care se poate manifesta fie
ca proprietate individualã, fie ca proprietate de grup (doi ºi mai mulþi
asociaþi – coproprietari) ºi 2) proprietate publicã ceea ce în fapt
reprezintã administraþia de stat, gestiunea statului.
O persoanã fizicã sau juridicã îºi poate manifesta calitatea de
proprietar real asupra unui bun numai dacã exercitã atributele dreptului de
proprietate. Dacã, de exemplu, în cazul proprietãþii private individuale,
proprietarul poate manifesta deplin toate atributele dreptului de proprietate
fãrã nicio “aprobare” specialã, în ceea ce priveºte proprietatea publicã,
lucrurile nu pot sã se prezinte identic, în adevãratul înþeles al cuvântului. ªi
aceasta pentru mai multe motive. Este suficient sã ne amintim cã statul nu
poate dispune de lucrurile pe care le administreazã fãrã ca, în cele din
urmã, sã rãspundã în faþa adevãratului proprietar: poporul! În foarte multe
situaþii, nici nu le poate folosi în exclusivitate dupã voia sa. Iar uzufructul nul poate dirija numai cum socoteºte el. Iatã de ce s-a simþit nevoia de a se
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preciza ce trebuie sã se înþeleagã prin aceastã proprietate “publicã”, adicã a
poporului.
Art. 3. – Indiferent de felul concret în care se manifestã calitatea de
proprietar privat – individual sau de grup, asociativã (coproprietate) – statul
este obligat sã garanteze ºi sã apere proprietatea privatã la fel ca ºi pe cea
publicã. Se impune atenþiei faptul cã acest lucru este perfect valabil ºi în
cazul în care este vorba de o persoanã fizicã ºi/sau juridicã strãinã. Prin
aceasta, legea aratã cã investitorii strãini sunt apãraþi, la fel ca cei
autohtoni, fãrã niciun fel de deosebire.
Art. 4. – Guvernul, adicã puterea executivã, în numele statului,
gestioneazã o parte din avuþia naþionalã. Date fiind atât complexitatea cât ºi
profunzimea atribuþiilor ce se conferã Guvernului, acestea formeazã obiectul
unei “legi speciale”. Este necesar sã se atragã atenþia cã aceastã lege
specialã trebuie astfel conceputã, elaboratã ºi aplicatã încât sã respecte
condiþiile “Legii Privatizãrii”. De altfel, nicio lege, hotãrâre sau dispoziþie,
indiferent de organul care o emite, nu va putea sã se îndepãrteze de la
litera ºi spiritul Legii Privatizãrii, deoarece, deocamdatã, aceastã lege este
“constituþia” vieþii economice a þãrii noastre.
Art. 5. – Scopul Legii Privatizãrii este enunþat concis, lapidar ºi clar. În
mod firesc se precizeazã cã, în esenþã, se urmãreºte creºterea “calitãþii
vieþii” în România. Cum, însã, aceastã categorie economico-socialã este
confuz prezentatã în literatura de specialitate, pe bunã dreptate, s-a gãsit de
cuviinþã sã se arate, cât mai limpede, ce se înþelege prin calitatea vieþii.
Într-adevãr, calitatea vieþii se aflã la intersecþia nivelului de trai
material ºi spiritual cu calitatea mediului de existenþã, în condiþiile prezenþei
democraþiei (demos = popor, kratos = putere). Or, din punctul de vedere al
Legii Privatizãrii, Marea Reformã în România impune, pe primele planuri,
“Reforma Economicã” care, la rândul sãu, nu poate fi conceputã decât pe
baza reinstaurãrii proprietãþii private în toate drepturile sale. Mai este de
reþinut faptul cã democraþia economicã se asigurã prin existenþa unui factor
obiectiv fundamental: preponderenþa proprietãþii private. Dar, oricât de
important ar fi acest factor, prin simpla sa prezenþã nu este suficient pentru
definirea scopului, propus. Din aceastã cauzã, legiuitorul adaugã principiul
separãrii puterilor în stat: totalã independenþã pentru puterea legislativã,
pentru cea executivã, precum ºi pentru puterea judecãtoreascã. Dacã se
asigurã o realã separare a puterilor în stat, atunci, fiecare putere îºi poate
exercita prerogativele fãrã sã suporte vreo influenþã de la celelalte puteri
dar, în acelaºi timp, sã fie supusã unui control riguros.
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Art. 6. – Pentru atingerea unui scop atât de nobil, cum este cel pe
care ºi l-a propus România sã-l atingã în cadrul Marii Reforme, legea, deºi
în mod sintetizat, evidenþiazã mijloacele ce trebuie “confecþionate” ºi folosite
în perioada prezentã ºi de perspectivã. În primul rând, se pune problema
reconstruirii economiei de piaþã liberã, prin menþinerea ºi/sau trecerea în
mod gratuit a cel puþin 51% din patrimoniul naþional1, în proprietatea privatã
a persoanelor îndreptãþite.
Pentru ca o persoanã sã fie consideratã îndreptãþitã trebuie sã
îndeplineascã condiþiile prezentei legi. Realizarea preponderenþei
proprietãþii private este o condiþie necesarã dar nu ºi suficientã. Din aceasta
cauzã, legea prevede ca, în acelaºi timp, sã se elaboreze ºi, bineînþeles, sã
se aplice un nou sistem legislativ (Codul comercial, Legea societãþilor
comerciale, setul de legi financiar-bancare, legea concurenþei loiale etc.), pe
mãsura acestei noi stãri de fapt.
Sã mai observãm cã STATUL este direct ºi nemijlocit implicat în
construirea economiei de piaþã liberã particularã, dar, de aceastã datã, ca
un întreprinzãtor cãruia îi revin, însã, nu numai drepturi specifice, dar ºi
obligaþii deosebite. GUVERNUL (adicã puterea executivã) nu mai poate
avea calitatea de proprietar absolut, ci pe cea de administrator împuternicit
sã execute prerogativele pe care i le acordã poporul – adevãratul proprietar
de drept al patrimonialul naþional – prin PARLAMENT în faþa cãruia prezintã
rapoarte pentru ceea ce face.
Realitatea zilelor de dupã Revoluþia din Decembrie 1989 demonstreazã
cã “paguba” adusã naþiunii noastre, în ceea ce se numeºte “educaþie în
sens larg”, este foarte mare pe unele din laturile acesteia. Iatã de ce, prin
lege, se impune “elaborarea ºi aplicarea unui sistem naþional de educaþie”
în cadrul cãruia, pe primele locuri sã se afle ºi problemele care privesc
economia, legislaþia, tehnica ºi informatica. Toate acestea reprezintã o
necesitate atât de evidentã încât, acum ºi aici nu se insistã asupra lor.
Art. 7. – În alin. (1) al art. 7 se pune problema ca, pentru fiecare
întreprindere, sã se stabileascã “utilitatea socialã a patrimoniului” pe
care îl deþine. Pentru ca acest nou “indicator” sã fie înþeles se aratã, în
alineatul urmãtor, cã de fapt prin “utilitate socialã” a patrimoniului unei
întreprinderi se înþelege capacitatea, posibilitatea acestuia de a contribui
prin rezultatele obþinute, la atingerea scopului fundamental al Reformei,
1

Prin patrimoniu naþional se înþelege totalitatea drepturilor ºi obligaþiilor unei þãri care pot
fi evaluate în bani, precum ºi a bunurilor la care acestea se referã.
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adicã la creºterea calitãþii vieþii în România. Evaluarea acestui “indicator” nu
trebuie sã se cantoneze în rigurozitatea, bunãoarã, specificã raportãrilor
financiar-contabile. Aºa, de exemplu, este cazul imaginii “adevãrului” care
se poate obþine despre “valoarea netã de bilanþ” a mijloacelor de producþie.
Dacã, aºa cum se poate în prezent, aceastã valoare netã nu se va
abate sã zicem cu mai mult de ±5% faþã de valoarea realã (valoarea
economicã recunoscutã pe piaþã), va fi foarte bine. Imaginea corectã a
valorii economice se va obþine chiar în pragul “pieþei libere” aºa dupã cum
se va vedea în capitolul “Folosirea Bonurilor de Valoare”. ªi acest lucru se
va petrece când vor intra în joc “raportul cerere-ofertã”, “legea profitului
mijlociu” º.a.m.d., adicã atunci când vor începe sã intre în “funcþiune”, în
mod legal, regulile economiei de piaþã liberã, pârghiile economice specifice
acesteia. Deci, sã lãsãm acest lucru, cu toatã încrederea pe care ne-o dã
teoria ºi practica, pe seama celui mai bun “planificator” numit “jocul pieþei”.
Ceea ce trebuie reþinut în mod special din acest articol se aflã în
conþinutul celui de-al treilea alineat. Este vorba de criteriile ce se impun a fi
luate în considerare, cumulativ, când se hotãrãºte dacã o întreprindere sau
alta este utilã, în raport cu scopul fundamental al Marii Reforme.
Prima întrebare ce se iveºte este urmãtoarea: de ce cumulativ? Dupã
cum se observã, legea ia în considerare cinci criterii. Cerându-se ca aceste
cinci criterii sã fie luate în considerare cumulativ, de fapt, se impune ca
atunci când se analizeazã ºi, în consecinþã, se decide starea unei
întreprinderi, acest lucru sã fie un rezultat al abordãrii globale ºi nu îngust
prin prisma unei aprecieri mai mult sau mai puþin sectoriale (de exemplu,
rentabilitatea).
Iatã ce trebuie urmãrit prin fiecare criteriu în parte ºi prin toate la un
loc. Privitor la calitatea rezultatelor economico-financiare dacã ar fi sã ne
limitãm la unul din cei mai sintetici indicatori, ca cel amintit mai înainte,
rentabilitatea, atunci metodologia “clasicã” de calcul trebuie modificatã
substanþial. Dupã cum se ºtie, “cineva” avea grijã ca o întreprindere sã nu
fie prea rentabilã, în sensul consacrat al termenului, deoarece trebuia ca
oamenii de acolo sã nu poatã pretinde ºi, mai ales, sã obþinã venituri pe
mãsurã. În consecinþã s-au elaborat mijloacele “legale” prin care cei
însãrcinaþi cu supravegherea fenomenului, sã poatã acþiona dupã “voia
marelui stãpân”. Mai întâi, la centru se stabilea impozitul pe circulaþia
mãrfurilor (ICM) în aºa fel încât întreprinderea sã rãmânã, în cel mai bun
caz, cu un minimum de beneficiu. Dacã, însã, pe parcursul execuþiei planului aceasta reuºea sã facã unele economii ºi astfel sã-ºi creascã beneficiul,
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“supraveghetorii” din eºalonul local stabileau cota de “prelevãri din producþia
netã”, adicã legea le dãdea voie sã ia pentru buget din beneficiu ºi fondul de
salarii. Aºa cã, oricât de rentabilã ar fi fost o întreprindere, pe cale “legalã”
era adusã în situaþia de a fi nerentabilã. ªi pentru a putea continua sã
existe, trebuia sã apeleze la împrumuturi, desigur, tot la “stãpân”.
Rezultã aºadar cã, dacã se doreºte sã se calculeze gradul real de
rentabilitate al unei întreprinderi, atunci trebuie sã se þinã seama de astfel
de aspecte.
Desigur cã cele câteva cuvinte referitoare la rentabilitate au nu numai
rostul de a exemplifica unele laturi ale problemei rezultatelor economicofinanciare, ci ºi pe acela de a sublinia necesitatea elaborãrii unor
metodologii adecvate realitãþilor noastre. În absenþa acestora, tranziþia de la
totalitarism la democraþie va fi costisitoare, dureroasã ºi, ceea ce este cel
mai grav, de lungã duratã.
Propunându-se ca sã se aibã în vedere gradul de satisfacere a
cerinþelor pieþei interne, de fapt se cere ca atunci când se va decide asupra
utilitãþii sociale, a unei întreprinderi sã se þinã seama ºi de posibilitãþile de
suplinire a ei, de exemplu pe calea importurilor în condiþii avantajoase, atât
economice cât ºi sociale.
Un alt criteriu ce trebuie avut în vedere îl reprezintã raporturile
prezente ºi de perspectivã, pe care întreprinderea le are cu piaþa externã.
Adicã, e necesar sã se stabileascã dacã are segmente sigure, stabile pe
piaþa externã, astfel încât sã-i permitã sã-ºi elaboreze programe de viitor
pentru existenþa ºi dezvoltarea sa.
De asemenea, se impune evaluarea nivelului tehnologic al
întreprinderii în raport cu ceea ce se practicã pe plan mondial, pentru a se
putea determina locul în care se aflã ºi, în consecinþã, ce trebuie fãcut faþã
de concurenþã. La fel se pune problema ºi în ceea ce priveºte situaþia
managerialã a întreprinderii.
În sfârºit, dar nu în cele din urmã, se cere a fi luatã în considerare ºi
importanþa pe care o are întreprinderea în viitoarea dezvoltare a economiei
noastre. Fãrã îndoialã cã acest criteriu este de mare importanþã deoarece,
prin definiþie, presupune grija faþã de ziua de mâine a þãrii.
Art. 8. – În acest articol se fac precizãri cu privire la obligativitatea
întreprinderilor de a purcede la efectuarea unui studiu de fezabilitate,
precum ºi a ministerelor de a asigura coordonarea acestor studii pe ramuri
ºi subramuri de activitate. De reþinut cã, la efectuarea studiului fezabilitãþii
unei întreprinderi, vor fi implicaþi specialiºti care nu au legãturi directe cu
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întreprinderea sau ministerul la care se referã studiul. Aceasta înseamnã
cã, prin lege, pot participa la evaluarea fezabilitãþii persoane obiective, neinteresate sã minimizeze sau sã maximizeze un aspect sau altul al studiului.
Art. 9. – Pentru a se asigura posibilitatea efectuãrii unor analize
comparative, precum ºi pentru a uºura desfãºurarea acestei ample activitãþi,
se nominalizeazã organismele cãrora le revine sarcina ca, în termen de...
zile sã elaboreze o schiþã metodologicã de realizare a studiilor de fezabilitate.
Art. 10. – Legea hotãrãºte constituirea unui organism de lucru al
PARLAMENTULUI, numit COMISIA NAÞIONALÃ DE TRECERE LA
ECONOMIA DE PIAÞÃ.
Acestei comisii îi revin douã sarcini imediate deosebit de însemnate:
1) sã aprobe studiile de fezabilitate ºi
2) sã decidã care întreprinderi vor fi supuse privatizãrii ºi care vor fi
transformate în regii autonome.
În mod firesc, în alineatul (3) al aceluiaºi articol se stipuleazã cã
membrii acestei comisii sunt inamovibili, adicã odatã desemnaþi nu pot fi nici
mutaþi, nici destituiþi o anumitã perioadã de timp, în cazul nostru 14 ani.
Acest numãr este fixat avându-se în vedere cã, la noi, distanþa dintre douã
legislaturi este de 5 ani ºi nicio persoanã nu poate fi aleasã succesiv mai
mult de douã legislaturi. Pe de altã parte, aceste persoane intrã sub
incidenþa legii penale dacã, atât în timpul celor 14 ani cât ºi încã 5 ani dupã,
vor beneficia de deciziile pe care le-au luat în calitate de membrii ai comisiei
(alineat (4)).
Dacã o persoanã, de pildã preºedintele þãrii, va fi în funcþie douã
legislaturi succesive, atunci un specialist, membru al amintitei comisii va
funcþiona ºi sub preºedinþia celui care urmeazã chiar dacã este desemnat
din primul an al celei dintâi legislaturi. În acest fel, pe de o parte, voinþa
primului preºedinte – evident, privitã prin prisma elementelor subiective – nu
se poate extinde peste voinþa succesorului sãu, iar pe de altã parte, voinþa
acestuia din urmã nu poate modifica hotãrârea predecesorului sãu.
Trebuie observat cã ideea de bazã ce se degajã din adoptarea unei
astfel de proceduri, în mod clar, o reprezintã grija de a scoate persoanele ce
deþin funcþii înalte de stat în afara oricãror suspiciuni, precum ºi în afara
tentaþiilor ce pot apãrea în timpul exercitãrii unei astfel de funcþii.
Art. 11. (1) Se aratã cã hotãrârile Comisiei Naþionale de Trecere la
Economia de Piaþã, în mod obligatoriu, vor fi traduse în fapt de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Privatizare, care va stabili comisiile pe întreprinderi, în
vederea privatizãrii sau transformãrii acestora în regii autonome, precum ºi

518
programul respectiv. ªi în acest caz, legea prevede ca specialiºtii cuprinºi
într-o comisie sã nu fie implicaþi în mod direct în gestiunea patrimoniului
întreprinderii pentru care este constituitã respectiva comisie. Mai mult,
acestor specialiºti li se interzice ca, timp de cel puþin 5 ani de la data
dizolvãrii comisiei, sã beneficieze de rezultatele activitãþii desfãºurate în
aceastã calitate.
Art. 12. – Având în vedere importanþa deosebitã a întregii
problematici abordate, legea prevede ca, în fiecare lunã, Comisia Naþionalã
de Trecere la Economia de Piaþã sã prezinte PARLAMENTULUI rapoarte
privind stadiul ºi perspectivele desfãºurãrii privatizãrii. Rapoartele se
întocmesc din faza de efectuare a studiilor de fezabilitate pânã la
statornicirea proprietãþii particulare în mãsura precizãrii legii.
Art. 13. – Odatã identificatã ºi delimitatã partea din patrimoniul
naþional ce se lasã în administrarea GUVERNULUI, aceasta se scade din
patrimoniul naþional, pentru a se determina ceea ce urmeazã sã formeze
obiectul proprietãþii private (particulare).
Dupã cum se observã, urmeazã sã rãmânã în administrarea
permanentã a GUVERNULUI o serie de elemente patrimoniale. Desigur cã
lista poate fi completatã ºi cu alte bunuri, dacã PARLAMENTUL considerã
cã este necesar. Dar, nici în acest caz nu trebuie confundatã calitatea de
administrator a GUVERNULUI cu cea de proprietar real, deoarece el nu
poate dispune nelimitat de bunurile încredinþate de cãtre popor. GUVERNUL poate folosi aceste bunuri ºi sã dispunã de ele numai în mãsura în
care îi permite PARLAMENTUL, prin legi, ca reprezentant al naþiunii.
Art. 14. În textul acestui articol de lege se aduc lãmuriri necesare a
ceea ce se înþelege prin persoanã îndreptãþitã, cãreia urmeazã sã i se
redea gratuit o anumitã parte din patrimoniul naþional. Este cazul sã se facã
precizarea cã “redarea gratuitã”, în final, nu reprezintã nimic altceva decât o
repunere în drepturi fireºti. Legea recunoaºte douã categorii de persoane ºi
anume: persoane juridice ºi persoane fizice. În ceea ce priveºte persoanele
juridice, se considerã îndreptãþitã acea persoanã care face dovadã cã este,
pe de o parte, o astfel de persoanã, iar pe de altã parte, cã este persoana
moºtenitoare fie cã este îndreptãþitã în condiþiile legii. Prin persoanã fizicã
se acceptã ca fiind orice cetãþean al României ce face dovada cã este
proprietar de drept ºi/sau moºtenitor rezervatar. Prin moºtenitor rezervatar
se înþelege acea persoanã care este descendent sau ascendent direct al
proprietarului de drept.
În limitele prevãzute de lege, este de dorit ca fiecãrei persoane
îndreptãþite sã i se redea obiectul proprietãþii aºa cum a fost el. Pe de altã
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parte, dând dovadã de realism, legea precizeazã cã se pot reda aceste
capitaluri celor îndreptãþiþi în mod gratuit, numai dacã prin aceasta nu se
aduc prejudicii altor capitaluri indivizibile, de interes personal, naþional sau
local. Prin aceasta, legea apãrã nu numai interesele comune, dar ºi acele
lucruri dobândite prin strãdania poporului sau prin munca unui cetãþean.
Art. 15. Acest articol pune ºi rezolvã corect problema redãrii
obiectelor proprietãþii, dupã cum aceasta existã în realitate.
Se precizeazã astfel cã, în domeniul agricol ºi silvic, unei persoane
juridice i se va restitui cel mult 50 ha teren (agricol ºi/sau silvic la un loc) în
zona în care a fost amplasatã sau, dacã acest lucru nu este posibil, în alte
zone. Dacã o persoanã juridicã a avut mai puþin de 50 ha ºi o parte a din
acesta nu i se poate restitui, potrivit art. 14 alin. 3, atunci respectiva
persoanã va fi despãgubitã prin acordarea de suprafeþe similare în alte
zone, fie valoric potrivit prezentei legi.
Referitor la persoane fizice îndreptãþite a li se reda suprafeþe de teren
agricol ºi/sau silvic, þinând seama de realitãþi legea stabileºte cã unei astfel
de persoane sã i se redea cel mult 3 ha, dacã este vorba de suprafeþe
agricole ºi/sau silvice situate pe raza unei localitãþi urbane ºi cel mult 10 ha,
dacã se aflã pe raza unor localitãþi rurale. În ambele cazuri, dacã nu i se
poate reda suprafaþa respectivã, atunci se va proceda ca ºi în cazul unei
persoane juridice.
Art. 16. În ceea ce priveºte redarea obiectelor proprietãþii persoanelor
îndreptãþite din alte ramuri de activitate, legea aratã cã se va proceda la
redarea gratuitã a respectivelor obiecte ale proprietãþii dacã ele existã ca
atare ºi prin aceastã redare, nu se aduc prejudicii altor capitaluri de interes
personal, naþional sau local.
În cazul persoanelor juridice, în alineatul 2 al aceluiaºi articol se aratã
cã obiectul proprietãþii sau pãrþi din acesta nu se poate reda decât pânã la
nivelul de 50 milioane lei din valoarea acestuia, determinatã potrivit art.9. În
cazul în care valoarea obiectului proprietãþii ce trebuie redat este mai micã
de 50 milioane lei ºi o parte din aceasta nu i se poate restitui ca atare, va fi
despãgubit potrivit prezentei legi.
Persoanele fizice îndreptãþite în redarea proprietãþii vor primi gratuit
respectivul obiect în aceleaºi condiþii ca persoanele juridice, cu deosebirea
cã valoarea acestuia nu poate fi mai mare de 5 milioane lei.
Art. 17. Privitor la bunurile de artã, culturã, bijuterii de familie ºi alte
asemãnãtoare acestora, legea prevede ca, pe de o parte, acestea sã fie
redate proprietarilor de drept, iar pe de altã parte, apãrarea colecþiilor de in-
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teres naþional, deoarece rezervã Statului dreptul sã restituie acestora valoarea respectivelor bunuri, actualizatã în mod oficial. Dupã cum se observã, în
acest caz nu se prevede limitã bãneascã de restituire, deoarece legiuitorul
înþelege sã recunoascã eforturile materiale ale celor ce au investit în astfel
de bunuri ºi, prin aceasta, sã încurajeze viitoarele investiþii de acest fel.
Precizarea fãcutã la lit. (b) a aceluiaºi articol, potrivit cãreia se poate
restitui unei persoane îndreptãþite cel mult 5 milioane lei, ca urmare a
faptului cã i-au fost confiscate sume de bani pe nedrept, are în vedere
numai acele confiscãri datorate unor hotãrâri judecãtoreºti potrivnice
principiilor generale ale ordinei de drept.
Art. 18. Dupã ce ºi elementele nominalizate în articolul precedent se
scad din patrimoniul naþional, ceea ce rãmâne reprezintã capitalul social ce
urmeazã a fi redat persoanelor îndreptãþite, potrivit prezentei legi.
Art. 19. Precizând cã Banca Naþionalã a României va emite Bonuri de
Valoare cu o valoare nominalã de bazã de 5.000 lei nu înseamnã cã se vor
emite numai acest tip de bonuri. În funcþie de cerinþele practice se pot emite
ºi Bonuri de Valoare cu valori nominale mai mici sau mai mari (de 1.000,
10.000, 50.000 sau 100.000 lei).
Se impune o valoare nominalã de bazã, deoarece este necesar sã se
determine numãrul acestora, aºa cum se aratã în alin. (2).
Art. 20. Odatã determinat numãrul total de Bonuri de Valoare, ca
reflectare a valorii patrimoniului naþional, se dau în grija Guvernului Bonurile
de Valoare corespunzãtoare valorii pãrþii din patrimoniul naþional pe care
acesta urmeazã sã o administreze. Pentru a asigura trãsãturile fundamentale ale unei economii de piaþã liberã, potrivit scopului declarat al Reformei
(art. 5 lit. a, art. 6, lit. a), partea ce revine în administrarea Guvernului nu
poate fi mai mare de 49% din valoarea patrimoniului naþional.
Art. 21. Pentru a primi Bonuri de Valoare, o persoanã fizicã trebuie sã
îndeplineascã o serie de condiþii sine qua non. Dintre acestea, ne vom referi
la cele prevãzute la lit. (a) ºi (b) ale acestui articol. Aºa bunãoarã, se naºte
întrebarea de ce sã primeascã Bonuri de Valoare numai persoanele care au
încasat salarii licite? Se face aceastã precizare, deoarece astfel se asigurã
calea legalã de înlãturare a persoanelor care, în timpul dictaturii comuniste,
au încasat ilegal salarii. Peste tot în lume, sunt considerate ca fiind ilegale,
deci ilicite, salariile care nu au fost date publicitãþii. Pentru a ne convinge cã
aºa stau lucrurile, este suficient sã ne amintim de grija Parlamentului nostru
de a stabili ºi a face publice salariile înalþilor funcþionari publici. Evident
legea vizeazã foºtii nomenclaturiºti de partid ºi de stat, întrucât numai
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aceºtia au figurat pe state de salarii cunoscute numai de ei înºiºi. Din
motive lesne de înþeles, legea excepteazã persoanele care au încasat
salarii în calitate de angajaþi ai Ministerului Apãrãrii Naþionale, pe reþele
normale de salarizare.
În generozitatea sa, legiuitorul acceptã sã dea gratuit Bonuri de
Valoare ºi persoanelor care au încasat salarii ilicite (nedate publicitãþii), dar
fac dovada cã au iniþiat sau participat la acþiuni anticomuniste sau au
contribuit la identificarea informatorilor fostei Securitãþi a Statului sau celor
care au exercitat prerogative ale puterilor statului în timpul regimului
comunist. De observat cã, legea este elaboratã sub imperiul moralei
creºtine, deoarece se acordã Bonuri de Valoare chiar ºi foºtilor informatori
care, însã, din proprie iniþiativã, au mãrturisit cã au avut aceastã “calitate”.
Art. 22. Din acest capitol rezultã cã pe de o parte, Banca Naþionalã a
României predã oficial Guvernului Bonurile de Valoare ce-i revin potrivit
prezentei legi, iar pe de altã parte cã acesta este obligat, ca periodic, sã
raporteze Parlamentului despre “Situaþia la zi a integritãþii patrimoniului
încredinþat”, rezultatele economice obþinute, precum ºi despre modul în care
acestea au fost utilizate.
Alineatul 4 al acestui articol stipuleazã clar cã sub nicio formã,
Guvernul nu poate înstrãina pãrþi din patrimoniul încredinþat fãrã avizul Curþii
Supreme de Justiþie ºi aprobarea Parlamentului. Cu alte cuvinte, fãrã
respectarea acestei proceduri, Guvernul nu poate încheia niciun act de
vânzare-cumpãrare, concesionare etc.
Art. 23. Banca Naþionalã a României împreunã cu Ministerul
Finanþelor vor distribui Bonuri de valoare numai persoanelor juridice care
fac dovada în sensul prezentei legi. Este vorba de redarea capitalurilor care
au fost luate abuziv de la posesorii de drept dupã 1 ianuarie 1948, ce aveau
calitatea de persoane juridice. Sã remarcãm, în primul rând, cã sub nicio
formã nu se pune problema redãrii moºiilor. Oficial, feudalismul, ca
orânduire socialã, a încetat în România o datã cu reforma agrarã din martie
1945. Deci, legea nu permite revenirea la latifundii de tip moºieresc nici
chiar persoanelor juridice.
Art. 24. Aceleaºi instituþii, ca ºi în cazul art. 23, vor asigura
distribuirea Bonurilor de Valoare persoanelor fizice, cetãþeni al României
îndreptãþiþi sã li se redea o parte din avuþia naþionalã, de fapt din propria
muncã furatã de statul zis socialist. De asemenea, prin precizarea fãcutã în
legãturã cu aplicarea prevederilor art. 14, 15, 16 ºi 17, se asigurã bazele
certe ale apariþiei unui numãr mare de întreprinderi mici ºi mijlocii în toate
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ramurile economiei naþionale. Altfel spus, legea asigurã fructificarea
experienþei mondiale, a þãrilor cele mai dezvoltate, adicã a acelor sisteme
economice care, în mod prioritar, asigurã creºterea avuþiei lor naþionale prin
activitatea întreprinderilor mici ºi mijlocii. Punând în funcþiune, bunãoarã, un
milion de astfel de întreprinderi, evident, se asigurã cadrul fizic necesar
unei treceri foarte rapide la economia de piaþã liberã. Cu cât se va
tergiversa mai mult declanºarea acestui proces, cu atât mai dureroasã ºi
costisitoare va fi ºi tranziþia.
Art. 25. Toate persoanele de cetãþenie românã, care îndeplinesc
condiþiile cerute de art. 21, în termen de 60 de zile de la data promulgãrii
Legii Privatizãrii, trebuie sã depunã, la sucursala Bãncii Naþionale teritoriale
în raza cãreia domiciliazã, acte doveditoare (copii) privind drepturile ce li se
cuvin.
Prin alineatul (3) al acestui articol se cere fiecãrei persoane sã
depunã o declaraþie din care sã rezulte cã nu a fost informator, în sensul
celor stipulate în art. 21 lit. (b). În cazul în care o persoanã a jucat rolul de
informator ºi, din proprie iniþiativã, mãrturiseºte acest lucru, atunci devine
persoanã îndreptãþitã ca oricare alta. Dacã, însã, se dovedeºte cã declaraþia
a fost mincinoasã, fapta va fi judecatã ºi pedepsitã potrivit legilor în vigoare.
Pe baza aliniatelor (2) ºi (3) se determinã atât numãrul persoanelor
îndreptãþite pentru redarea gratuitã a proprietãþii cât ºi cota parte ce revine
de drept fiecãreia din acestea.
Persoanele care fac dovada cã sunt orfani sau fãrã surse de
întreþinere, au rãmas handicapate în urma participãrii la Revoluþia din
Decembrie 1989 sau sunt rude ale acestora, vor primi, în plus faþã de
eventualele drepturi, Bonuri de Valoare în sumã de 200.000 lei.
Dat fiind faptul cã este de aºteptat ca, în procesul de evaluare a
drepturilor fiecãrei persoane îndreptãþitã, sã aparã unele necorelaþii, legea
prevede constituirea unui fond de rezervã de 5% din totalul Bonurilor de
Valoare ce urmeazã a fi distribuite. Dupã încheierea operaþiunilor pentru
care a fost conceput, ceea ce rãmâne se va constitui într-un fond, la
îndemâna Guvernului, pentru sprijinirea întreprinzãtorilor particulari
(documentare, ºcolarizare etc.).
Potrivit alin.(8) al acestui articol se stabileºte numãrul mediu de
Bonuri de Valoare ce revine pe o persoanã îndreptãþitã.
Pentru aceasta, legea cere ca sã se stabileascã o limitã “etalon” în
raport cu care sã se facã diferenþierea drepturilor, cu intenþia de a nu
proceda în mod egalitarist, populist cum se mai spune, în refacerea situaþiei
de drept.
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Un argument în plus, în susþinerea afirmaþiei de mai sus, îl reprezintã
condiþia impusã prin alin. (9). Luându-se în considerare numãrul anilorlucraþi, pentru care s-a primit salariu licit, se ating simultan trei obiective:
1) fiecare primeºte în raport cu munca depusã, 2) “biºniþarii” de
profesie nu vor primi Bonuri de Valoare; 3) un fost nomenclaturist va plãti
ceva din daunele aduse în anii în care a “lucrat”, a pãgubit þara.
Una din marile nedreptãþi sociale, introduse demagogic de regimul
comunist, a fost neconsiderarea calitãþii muncii, mergându-se pânã la
inversarea valorilor. În vederea reconstituirii, fie ºi în micã mãsurã, a stãrii
fireºti a lucrurilor, prin lege se hotãrãºte ca la un numãr egal de ani-lucraþi
sã se atribuie Bonuri de Valoare diferenþiat, în funcþie de studii. Nu se iau în
considerare “studiile” fãcute în ºcolile p.c.r. (cum au fost Academia “ªtefan
Gheorghiu”, ºcolile judeþene de partid etc.).
Potrivit alin. (12), cei care au adus prejudicii þãrii sunt puºi în situaþia
de a restitui o parte din contravaloarea pagubelor produse.
Având în vedere cã þãranii au contribuit direct, nemijlocit ºi în mare
mãsurã la creºterea patrimoniului naþional este drept sã primeascã Bonuri
de Valoare. Se poate spune cã este ºi o necesitate, atât în cazul celor care
au fost cooperativizaþi, cât ºi al celor necooperativizaþi. Þãranii trebuie sã fie
nu numai proprietari de pãmânt, dar trebuie sã aibã ºi cu ce sã-l lucreze.
Obþinând Bonuri de Valoare, aºa cum prevede legea, fiecare þãran va
avea posibilitatea sã-ºi procure un minimum de inventar agricol, seminþe,
îngrãºãminte etc.
La fel se pune problema ºi în cazul persoanelor salariate în diferite
cooperative meºteºugãreºti.
Art. 26. În alineatul (1) legea prevede, în termeni clari ºi categorici
faptul cã o persoanã fizicã nu poate folosi Bonurile de Valoare ce i-au fost
atribuite decât numai pentru a cumpãra, pe numele sãu, ACÞIUNI sub
formã de ACTIVE FINANCIARE ºi/sau ACTIVE REALE.
ACTIVE FINANCIARE, dupã cum se precizeazã în text, sunt hârtii de
valoare care, într-un fel sau altul, exprimã dreptul de proprietate. În concret,
în prima etapã, este vorba de ACÞIUNILE societãþilor comerciale (întreprinderi
ºi bãnci supuse privatizãrii) scoase la licitaþie publicã. Valoarea acestor
ACÞIUNI este egalã cu “valoarea netã de bilanþ” a patrimoniului fiecãrei societãþi comerciale. Fiecare posesor al Bonurilor de Valoare poate cumpãra
liber astfel de ACÞIUNI de la orice societate comercialã. Astfel, începe procesul de stabilire a “valorii reale” a patrimoniului fostelor întreprinderi de stat
ºi cooperatiste. Sã presupunem cã, douã întreprinderi “A” ºi “B” au câte un
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patrimoniu de 1.000.000.000 lei fiecare. Mai admitem cã fiecare din aceste
întreprinderi au câte 1.000 de salariaþi ºi cã, în medie, un salariat dispune
de 200 de Bonuri de Valoare a câte 5.000 lei fiecare Bon de Valoare. Deºi,
aceste douã întreprinderi sunt “egale”, vom constata cã oamenii se
“înghesuie” sã cumpere ACÞIUNI de la o întreprindere, sã zicem “B”.
Acest fapt se materializeazã imediat în creºterea cotei (valorii)
ACÞIUNILOR respectivei întreprinderi. Dacã ACÞIUNILE acestei
întreprinderi au fost scoase la licitaþie, sã zicem la o valoare iniþialã de 5.000
lei bucata ºi cererea de ACÞIUNI este mai mare decât numãrul ACÞIUNILOR licitate, atunci cineva oferã mai mult. De pildã, 5.100 lei pentru o
ACÞIUNE. Dacã presiunea cererii se menþine, cota unei astfel de ACÞIUNI
creºte. Sã ne imaginãm cã nimeni din cei 2.000 de salariaþi din cele douã
întreprinderi, nu oferã mai mult de 7.500 lei pentru o ACÞIUNE a
întreprinderii “B”. Deci, cei care au oferit acest preþ îºi adjudecã ACÞIUNILE,
devin acþionari, adicã coproprietari de drept ai întreprinderii “B”. Pe de altã
parte, este uºor de observat cã, valoarea ACÞIUNILOR întreprinderii “A” a
scãzut la 2500 lei bucata, deoarece nu au fost cerute. Nu s-a gãsit nimeni
care sã le adjudece la un preþ mai mare. Dacã salariaþii celor douã
întreprinderi ºi-au investit toate Bonurile de Valoare, înseamnã cã, de fapt,
ei au stabilit prin raportul cerere-ofertã – pe principiul fundamental la pieþei
libere – adevãrata valoare a patrimoniului fiecãrei întreprinderi în parte.
Bazele legii profitului mijlociu au fost puse (la capital egal avansat, profit
egal sau, altfel spus, profit proporþional cu capitalul avansat).
O mie de lei investitã în “A” aduce profit cât ar aduce dacã ar fi
investitã în “B”. Sã notãm cã, Bonurile de Valoare predate contra ACÞIUNI,
vor fi distruse. Ele ºi-au îndeplinit rolul de instrument de transfer a dreptului
de proprietate în mâinile celor îndreptãþiþi.
Dar, nu toþi posesorii de Bonuri de Valoare vor sã devinã acþionari.
Vor sã activeze pe cont propriu, singur sau împreunã cu o rudã ºi/sau prieten. Sã admitem, din nou, cã o persoanã deþine 200 de Bonuri de Valoare,
este de profesie ºofer ºi vrea sã punã bazele unei întreprinderi de transport
cãlãtori pe un traseu oarecare. Evident, îi trebuie, în primul rând, cel puþin
un autobuz (dacã vrea douã, îi mai trebuie alt ºofer). De unde cumpãrã
acest ACTIV REAL numit, în cazul nostru, autobuz? Desigur cã, de pe piaþa
autobuzelor! Vânzãtorul de autobuze le scoate la licitaþie, bineînþeles, tot pe
Bonuri de Valoare. Lãsând liber jocul cerere-ofertã se stabileºte ºi preþul
unui autobuz, în jurul valorii reale a acestuia, valoarea recunoscutã pe piaþa
noastrã. Dacã, dupã adjudecarea autobuzului, îi mai rãmân Bonuri de
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Valoare, cu acestea poate cumpãra alte ACTIVE. Important este cã, mica
întreprindere are capitalul necesar cu care sã înceapã activitatea, eventual,
sã ofere ºi locuri de muncã. Este lesne de înþeles cã, în cazul în care se
asociazã cu câþiva posesori de Bonuri de Valoare, pot, cu relativã uºurinþã,
sã punã bazele unei întreprinderi mijlocii, sã ofere locuri de muncã, oricât de
puþine, dar oferã! Este clar cã, procedându-se astfel, în timp scurt – 1 pânã
la 2 ani – se creeazã baza obiectivã pentru apariþia a cel puþin un milion de
mici întreprinderi particulare. Problema ºomajului nu numai cã dispare, dar,
evident, þara noastrã se va confrunta, în multe domenii, cu o adevãratã crizã
de forþã de muncã.
Sã revenim la vânzãtorul de “autobuze”. Ce face cu Bonurile de
Valoare pe care le-a primit drept preþ pentru marfa sa? Le predã (vinde) la
Banca Naþionalã ºi primeºte banii respectivi pe ele.
Banca Naþionalã distruge Bonurile de Valoare care, ca ºi în cazul
precedent, ºi-au îndeplinit misiunea. În acest fel, piaþa liberã începe o datã
cu transformarea Bonurilor de Valoare în ACÞIUNI FINANCIARE ºi/sau
REALE. De reþinut cã, fiecare întreprindere micã sau mijlocie, fiind
proprietatea unui capital real, îl poate dubla punându-l garanþie la o bancã
pentru obþinerea, unor sume necesare desfãºurãrii unor activiºti de mai
mare anvergurã.
Pentru a da posibilitatea posesorilor de Bonuri de Valoare sã înveþe
regulile elementare ale pieþei libere, sã o studieze pentru a-ºi orienta
investiþiile în domeniile cele mai profitabile, cele mai “cerute”, legea prevede
ca aceºtia sã nu le poatã vinde timp de un an.
Dupã cum se observã din alin. 3 al aceluiaºi articol, GUVERNUL nu
mai poate înstrãina pãrþi din avuþia naþionalã decât în condiþiile unui control
generat de aplicarea în fapt a principiului separãrii puterilor în stat. Dar, nu
controlul este cel mai important lucru care se obþine. Cãci, mai însemnatã
devine siguranþa gestiunii unei pãrþi din avuþia naþionalã, în condiþiile
protejãrii GUVERNULUI de a greºi ºi de a fi suspectat de cei guvernaþi.
Art. 27. Dacã pânã la data fixatã de lege vor rãmâne la populaþie
Bonuri de Valoare, acestea vor fi retrase, iar ACÞIUNILE corespunzãtoare
valorii lor vor fi vândute, prin licitaþie publicã, necondiþionat. Sumele obþinute
vor fi puse la dispoziþia Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale care, cu
aprobarea prealabilã a Parlamentului, le va folosi pentru finanþarea unor
acþiuni sociale.
Art. 28. Pentru ca toate licitaþiile sã porneascã de la o bazã cât mai
apropiatã de realitate, în acest articol se aratã cã o Comisie Naþionalã,
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formatã din specialiºti, va trebui sã stabileascã preþurile limitã orientative
pentru categoriile de suprafeþe de teren ºi bogãþiile cunoscute ale
subsolului, pe localitãþi, zone geografice ºi condiþii pedoclimatice.
Art. 29. Principialitatea legii este pusã în evidenþã o datã în plus, dacã
mai era nevoie, de grija ºi felul în care rezolvã problema þãranilor ºi celorlalþi
locuitori ai satelor. Dintr-un motiv sau altul, unele familii de þãrani au intrat în
CAP fãrã pãmânt sau cu câteva sute de mp de teren. Pentru a-i proteja, mai
exact pentru a le da posibilitatea sã devinã proprietari de teren agricol,
legea le dã dreptul de a cumpãra primii teren agricol, astfel încât fiecare
posesor de Bonuri de Valoare sã poatã cumpãra pânã la 5.000 mp (în care
nu se include o suprafaþã de 300 mp aferenþi casei ºi anexelor gospodãreºti), la preþuri limitã orientative. Numai dupã rezolvarea acestei probleme,
restul de suprafeþe de teren se scot la licitaþie pe Bonuri de Valoare, la care
pot participa toþi posesorii de astfel de bonuri.
Art. 30. În vederea elaborãrii metodologiei aplicãrii prezentei legi, a
identificãrii legilor specifice ce trebuie elaborate în acest scop (de exemplu,
legea potrivit cãreia persoanele care au încasat salarii licite sunt îndreptãþite
sã primeascã Bonuri de Valoare), a rezolvãrii tuturor problemelor de detaliu,
precum ºi pentru îndrumarea ºi verificarea modului de exercitare a
prerogativelor acordate instituþiilor implicate, Agenþia Naþionalã pentru
Privatizare este, practic, trecutã în subordinea PARLAMENTULUI. În felul
acesta se evitã situaþia – precum cea actualã – în care GUVERNUL decide,
executã ºi controleazã fãrã a da socotealã nimãnui de rezultatele obþinute.
Cum nu este de imaginat ca patrimoniul unei întreprinderi sã treacã
instantaneu în mâinile proprietarilor particulari, legea prevede ca GUVERNUL sã asigure buna funcþionare a noilor societãþi comerciale, pânã când
cel puþin 51% din patrimoniul acestora trece în proprietatea persoanelor
particulare. Din acest moment, societatea comercialã poate sã funcþioneze
pe “picioarele” sale, chiar dacã statul continuã sã deþinã ACÞIUNI, deoarece
acesta va fi considerat ºi tratat ca oricare alt acþionar (alin. 5).
Art. 31. Este ºtiut cã, cele mai sigure investiþii – practic, fãrã risc
comercial – sunt cele fãcute în achiziþionarea de OBLIGAÞIUNI. Dar, prin
lege, în principiu, pentru început nu dã posibilitatea folosirii Bonurilor de
Valoare pentru procurarea de OBLIGAÞIUNI. ªi, totuºi, face o excepþie:
este vorba de persoanele ce fac dovada cã nu pot sã întreprindã niciun fel
de afaceri. Numai acestora, la cerere, li se pot vinde OBLIGAÞIUNI.
Art. 32. De remarcat faptul cã, întreprinderile ce au fost date în grija
GUVERNULUI pe motiv cã au fost nerentabile, dar între timp au devenit
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rentabile, sunt supuse privatizãrii. Acest lucru se realizeazã prin distribuirea
gratuitã a OBLIGAÞIUNILOR acestor întreprinderi, fie ca atare, fie sub
formã de ACÞIUNI, persoanelor îndreptãþite (potrivit art. 25, alin. 1, 2 ºi 3),
obligatoriu însã la preþul zilei.
Art. 33. Pentru ca tot acest mecanism sã poatã fi pus în miºcare ºi sã
funcþioneze în conformitate cu cerinþele economiei de piaþã liberã trebuie
deschisã BURSA (DE VALORI ºi MÃRFURI). Aceastã sarcinã revine
Ministerului Finanþelor ºi Bãncii Naþionale a României.
Art. 34. Pãstrând spiritul de dreptate ºi echitate, legea prevede, în
ultimul sãu articol, ca prejudiciile provocate economiei naþionale, prin
construirea ºi menþinerea unor întreprinderi nerentabile ºi poluante sã fie
acoperite, atât cât se poate, din patrimoniul fostului p.c.r., autorul moral ºi
de fapt al acestei stãri de lucruri.
Art. 35-36. Se face precizarea privind legile ºi actele normative ce se
abrogã ºi în mod expres, se aratã când intrã în vigoare “Legea Privatizãrii”.

În loc de concluzii
În forma sa actualã, un numãr restrâns de exemplare din aceastã
lucrare a fost distribuit, încã din luna iunie 1991, liderilor unor sindicate,
precum ºi organelor de conducere ale unor partide politice. În plus, opiniile
noastre privind conþinutul proiectului Legii privatizãrii înaintat Parlamentului
de cãtre Guvernul României, precum ºi principiile privatizãrii care stau la
baza anteproiectului nostru au fost prezentate de dl Gheorghe Nistorescu în
cadrul dezbaterilor din Comisia economicã a Camerei Deputaþilor înainte de
adoptarea acestui act normativ fundamental de cãtre forumul legislativ al
þãrii. Rezultatele acestor intervenþii au fost practic nule, situaþie perfect
explicabilã în condiþiile în care “o anumitã parte a forumului legislativ” dorea
numai “un anumit tip de privatizare”.
Ce s-a întâmplat ulterior este bine cunoscut. Adevãrata opoziþie a
refuzat sã mai participe la dezbaterile parlamentare atunci când a sesizat cã
“o anumitã parte a forumului legislativ” nu era dispusã sã discute aspectele
de fond ale unei privatizãri autentice, care sã se efectueze în concordanþã
cu interesele cetãþenilor României ºi, prin urmare, proprietarii de drept ai
avuþiei naþionale. Legea privatizãrii a fost adoptatã, sub presiunea Guvernului României, numai de cãtre “o anumitã parte a forumului legislativ al
þãrii”, care s-a încãpãþânat sã nu aducã nicio modificare esenþialã proiectului
iniþial, elaborat în condiþiile cunoscute.
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Dupã adoptarea Legii privatizãrii societãþilor comerciale, o serie de
“specialiºti” ai unui asemenea mod de privatizare au invadat mass-media
româneascã, fãcând eforturi disperate sã ne convingã cã s-au adus
“modificãri de fond” proiectului guvernamental. Cu alte cuvinte, criticile
severe care au fost formulate în legãturã cu acest proiect chipurile nu s-ar
mai justifica. Aºa sã fie oare? De vreme ce în cap. 3 al acestei lucrãri am
formulat asemenea critici, este de datoria noastrã sã arãtãm cititorului dacã,
în raport cu opþiunile “specialiºtilor” menþionaþi, ne-am înºelat sau nu
formulând asemenea critici ºi dacã ne-am înºelat “sã ne cerem scuze”.
Dupã analiza atentã a Legii privatizãrii în forma în care a fost adoptatã,
putem afirma hotãrât cã nu ne-am înºelat în aprecierile noastre. ªi fiindcã
nu ne mulþumim cu simple afirmaþii, prezentãm urmãtoarele argumente care
decurg din analiza modificãrilor survenite faþã de proiectul guvernamental cu
ocazia dezbaterilor parlamentare:
a. Am criticat faptul cã se preconiza sã se acorde facilitãþi, în procesul
de privatizare, salariaþilor societãþilor comerciale care urmeazã sã fie
privatizate, cu riscul generãrii unor grave tensiuni sociale. Este adevãrat cã,
în forma actualã, art. 1 din Lege, nu se mai prevede oferirea de acþiuni sau
active ale societãþilor comerciale salariaþilor acestor societãþi, cum se
prevedea iniþial. Numai cã prevederile din actualul art. 43 menþin asemenea
facilitãþi nejustificate salariaþilor (inclusiv din conducerea societãþilor
comerciale în procesul de vânzare a acþiunilor acestora). Esenþa populistã
criticatã de noi se menþine, deci, ºi în forma actualã, dar este limitatã la
vânzarea de acþiuni.
b. Dupã ce sfera transferului de proprietate a fost restrânsã prin
Legea 15/1990 la numai 30% din capitalul social al societãþilor comerciale,
prin intermediul Legii privatizãrii mai asistãm la încã o restrângere, în sensul
cã în cap. V se prevede posibilitatea vânzãrii acþiunilor unor societãþi
comerciale înainte de acordarea gratuitã cetãþenilor României a
certificatelor de proprietate. În acest capitol se stabileºte cã limita pentru
asemenea operaþiuni numai pentru 0,5% din numãrul societãþilor
comerciale, ceea ce, au avut grijã sã sublinieze “specialiºtii”, reprezintã
numai cca 30 societãþi comerciale. De ce oare nu au spus nimic despre
ponderea capitalului social al celor 30 societãþi comerciale în totalul celui
atribuibil gratuit cetãþenilor? Foarte simplu, pentru cã ponderea de 0,5%
este insignifiantã ºi nu poate ºoca pe nimeni. Dar dacã cele 30 societãþi
comerciale care vor fi vândute direct vor avea fiecare câte un capital social
de 10 miliarde lei, ceea ce este perfect posibil? Pãi aceasta ar însemna 300
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miliarde lei, adicã cea 13% din valoarea rãmasã a tuturor fondurilor fixe din
economia naþionalã. Prin urmare, “legiuitorul” ºi-a mai creat încã o sursã de
frustrare a cetãþenilor României.
c. S-a obiectat cã vârsta cetãþenilor îndreptãþiþi (de minimum 18 ani la
31 decembrie 1990 ºi nu la 31 decembrie 1989, cum menþionam noi) nu
poate fi considerat un criteriu just de atribuire gratuitã a certificatelor de
proprietate, indicându-se multe alte criterii, inclusiv unele care nu conveneau fostei nomenclaturi. Cu toate astea, s-a menþinut numai vârsta drept
criteriu, prevederea respectivã fiind doar deplasatã cu douã articole.
Schimbãri prin simpla deplasare a prevederilor în alte articole vizeazã alte
aspecte, printre care:
– “colaborarea” Agenþiei Naþionale pentru Privatizare cu Ministerul
de Interne la elaborarea listelor cetãþenilor îndreptãþiþi;
– drepturile deþinãtorilor certificatelor de proprietate;
– modul de utilizare a veniturilor ºi profiturilor Fondurilor Proprietãþii
Private;
– sancþionarea abaterilor de la prevederile legii;
– reglementãrile privind vânzarea propriu-zisã a capitalului social al
societãþilor comerciale etc. Nimic din esenþa nocivã a acestor
prevederi nu a fost eliminatã sau atenuatã.
d. Critica opþiunii guvernamentale privind înfiinþarea Fondurilor
Proprietãþii Private (FPP) ºi a Fondurilor Proprietãþii de Stat (FPS) a vizat, în
esenþã, rolul acestora în menþinerea controlului absolut al Guvernului în
urmãtorii 5 ani. Or, aceastã opþiune a fost “votatã” ca atare fãrã nicio
modificare. “Specialiºtii” care fac popularizarea “Legii privatizãrii” prin
intermediul mass mediei româneºti se strãduie sã ne convingã pe toate
cãile cã habar nu avem (noi poporul român!) ce sã facem cu diferite hârtii de
valoare ºi cã FPP-urile vor fi îngerul nostru pãzitor. Cum îºi permit oare
aceºti “specialiºti” sã jigneascã un întreg popor fãrã a fi depus niciun efort
pentru a cunoaºte opþiunile adevãrate ale acestuia?
De ce în loc sã ne “popularizeze Legea privatizãrii” nu-ºi pun
problema sã-i înveþe pe cei care efectiv nu ºtiu sã se descurce cu hârtii de
valoare? Foarte simplu, pentru cã dacã nu ar proceda aºa atunci poporul
însuºi i-ar obliga sã renunþe la “operaþiuni” menite sã blocheze privatizarea
realã în favoarea tuturor cetãþenilor sau sã realizeze o “privatizare”
conformã cu interese de grup.
e. Critici aspre s-au formulat în legãturã cu faptul cã prevederile
privind modul de utilizare a veniturilor ºi profiturilor FPP sunt de naturã sã
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conducã la situaþii în care deþinãtorii vor fi frustraþi pânã ºi de bruma de
dividende de care ar putea sã beneficieze. Ei bine, prevederile respective
au fost “întãrite” în acelaºi sens cu încã una. Astfel, în art. 11 litera (c) s-a
introdus în plus prevederea cã aceste venituri ºi profituri pot fi utilizate ºi
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor necesare funcþionãrii...” (FPP-urilor,
evident!) fãrã sã ne specifice vreo proporþie. Iatã, deci, cum “vor ajuta ºi
pãzi îngeraºii” pe viitorii deþinãtori al titlurilor de proprietate! Cine garanteazã
bieþilor deþinãtori cã nu se va acþiona pe principiul “cine împarte parte îºi
face”? Nimeni, deoarece se pare cã nici nu se vrea acest lucru.
f. Prevederea din fostul articol 12, criticatã de noi, referitoare la
dreptul deþinãtorului titlurilor de proprietate de a alege membrii Consiliului de
administraþie al FPP a dispãrut. În schimb, în actualul art. 21 se prevede cã
deþinãtorii certificatelor de proprietate au dreptul “sã solicite motivat,
înlocuirea membrilor Consiliului de administraþie, cu condiþia ca propunerile
sã fie însuºite de deþinãtorii a cel puþin 10.000 de certificate de proprietate”.
Ei da, acum este vorba de “democraþie clarã”! Este greu de imaginat cum
din cei cca 5,5 milioane de titulari care vor reveni la un FPP, rãspândiþi în
întreaga þarã, se vor organiza suficient de bine cel puþin 10.000 pentru a
solicita acest lucru! Mai bine s-o spunem foarte clar ºi rãspicat prevederea
respectivã este formulatã de aºa naturã încât sã nu poatã deveni operaþionalã
niciodatã. Singurul care va manevra cu mijloacele managementului modern
consiliile de administraþie al FPP-urilor vor rãmâne Guvernul.
g. Critici pe deplin întemeiate au fost formulate ºi în legãturã cu
prevederile din proiectul guvernamental referitoare la înfiinþarea ºi
funcþionarea unei Comisii guvernamentale printre atribuþiile cãreia figura ºi
selectarea societãþilor comerciale care se privatizeazã prin vânzarea
acþiunilor, înainte de constituirea FPP-urilor ºi a FPS-urilor. Într-adevãr, din
legea adoptatã, au dispãrut aceste prevederi, au dispãrut ºi ar trebui sã fim
mulþumiþi. Numai cã din lectura textului actual al legii se deduce clar cã
atribuþiile unei asemenea comisii au fost pur ºi simplu transferate Agenþiei
Naþionale pentru Privatizare, adicã tot un organism guvernamental obiºnuit.
h. Opiniile formulate de noi în lucrare, precum ºi cele mult mai
numeroase reflectate pe larg în presã au fãcut referire la faptul cã multe
dintre prevederile din proiectul guvernamental vor face posibilã accentuarea
corupþiei la nivelul FPP-urilor, FPS-urilor, Agenþiei Naþionale pentru
Privatizare etc.”. Legiuitorul crede cã ne-a liniºtit prin prevederile art. 69 din
legea adoptatã în care se prevede ca toþi cei care s-ar putea “înfrupta din
procesul de privatizare”, “au obligaþia sã-ºi declare averile”. Nu ne-am liniºtit
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absolut deloc deoarece ºtim foarte bine cã averile pot fi disimulate, disipate
etc. prin intermediul rudelor pânã la a zecea spiþã, aºa cum ne-au
demonstrat-o cu brio clanurile precedente.
Alãturi de aceste argumente pot fi formulate multe altele. Dar
considerãm cã nu este cazul. Cele prezentate le considerãm suficiente
pentru a afirma cã nu este cazul “sã ne cerem scuze” pentru criticile
formulate. Acestea îºi menþin pe deplin valabilitatea ºi în raport cu forma
adoptatã a Legii privatizãrii societãþilor comerciale. “Modificãrile” aduse
proiectului guvernamental au fost simple operaþii cosmetice prin care s-a
încercat ºi, de ce sã nu recunoaºtem, s-a reuºit sã se mascheze acele
aspecte care, erau prea evident, chiar ºi pentru oameni mai puþin avizaþi, cã
afecteazã grav interesele fundamentale ale poporului român, precum ºi
desfãºurarea procesului de tranziþie la economia de piaþã. Toate aceste
operaþii cosmetice nu au putut estompa intenþia clarã a iniþiatorilor de a
menþine rolul primordial al statului în calitatea de proprietar. S-ar putea ca
cineva sã ne spunã, în replicã, cã, în definitv, prin legea actualã se prevede
privatizarea completã a tuturor societãþilor comerciale în urmãtorii 7 ani.
Numai cã nimeni nu ne va putea garanta cã, o datã consolidatã, puterea
politicã a unui grup cu tendinþe spre conducere centralizatã, dirijistadministrativã, nu va adopta mãsuri de reetatizare a firavei ºi incompletei
proprietãþi private menþinute sub controlul drastic al Guvernului prin
intermediul FPP-urilor. La urma urmei, se ºtie foarte bine cã excluderea
posibilitãþii apariþiei în viitor a oricãrei dictaturi este posibilã numai prin
eliminarea hotãrâtã a monopolului statului în economie, adicã a bazei
economice a dictaturii politice. Aceste afirmaþii nu ne aparþin. Ele pot fi
regãsite în Schiþa strategiei de tranziþie a României la economia de piaþã
publicatã în anul 1990, la elaborarea cãreia au participat peste 1200
specialiºti români. Oare aceºti specialiºti nu au mai fost consideraþi ca fiind
capabili sã elaboreze Legea privatizãrii? Se pare cã aºa s-a apreciat
devreme ce Guvernul a apelat la specialiºti strãini.
Pentru ca, la rândul nostru, sã nu fim acuzaþi de cititorul acestei
lucrãri cã ne-am mulþumit sã adresãm critici “legiuitorului” pentru cã nu ne-a
luat în seamã opþiunile, în lucrare s-a prezentat ºi un anteproiect al legii
privatizãrii. Denumirea de anteproiect nu este deloc întâmplãtoare, vrând sã
sugereze cã rezultatele strãdaniilor noastre sunt pe deplin perfectibile, pânã
când, prin iteraþii succesive, specialiºtii din domeniul economiei ºi din cel al
legislaþiei economice din þara noastrã vor putea sã contureze un act
normativ capabil sã apere interesele fundamentale ale poporului român.
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Pentru realizarea unui asemenea deziderat trebuie sã se aibã în vedere
unele premise fundamentale care ar fi trebuit sã-ºi ocupe locul cuvenit în
expunerea de motive a oricãrei legi a privatizãrii care se adoptã în România
printre care:
a) În ultimele patru decenii cvasimajoritatea acumulãrilor s-au realizat
la scara ansamblului societãþii româneºti. Prin urmare, avuþia naþionalã
aparþine întregului popor ºi nu unui grup de privilegiaþi, iar transferul ei în
favoarea sectorului privat nu trebuie sã lezeze drepturile legitime ale tuturor
cetãþenilor þãrii, cu excepþia celor care în perioadele anterioare “s-au
împroprietãrit” singuri prin fraude, abuzuri, frustrarea semenilor lor etc.
b) Situaþia actualã a fiecãrei componente a avuþiei naþionale este
extrem de diferitã. În consecinþã, problemele privatizãrii nu pot fi soluþionate
decât la nivel de principiu ºi nu în detaliu. Nu se poate vorbi deci de o
singurã lege a privatizãrii întregii avuþii naþionale, ci numai de una de
principiu urmatã ulterior de legi succesive, pe sectoare, ramuri, subramuri
sau chiar la nivelul marilor obiective. Desigur cã modalitãþile concrete de
transfer a patrimoniului din sectorul public în cel privat sunt extrem de
variate ºi trebuie decise la nivelul fiecãrui obiectiv.
c) Privatizarea trebuie sã conducã la asocierea directã a fiecãrui
membru al societãþii cu obiectul proprietãþii private, condiþie esenþialã pentru
transformarea oamenilor în întreprinzãtori direcþi a cãror iniþiativã sã se
poatã manifesta plenar. De altfel, trãsãtura esenþialã a economiei de piaþã,
precizatã în schiþa strategiei de tranziþie a României la economia de piaþã, o
constituie statuarea dreptului la existenþã a tuturor formelor de proprietate,
cu preponderenþa proprietãþii private.
Prin urmare, între om ºi obiectul proprietãþii sale private nu trebuie sã
se mai interpunã verigi controlate de la centru.
d) Acumulãrile de capital din ultimele patru decenii s-au materializat
într-un numãr mare de obiective extrem de diferenþiate în funcþie de
capacitatea lor actualã ºi de perspectiva de a genera profituri, în raport cu
care se poate stabili valoarea lor de piaþã. Se pot distinge unele tipuri de
asemenea obiective, enumerate în continuare fãrã pretenþia de exhaustivitate, printre care:
– dimensionate corespunzãtor cerinþelor economiei naþionale ºi
rentabile în raport cu criteriile interne;
– alte obiective de acelaºi tip, dar nerentabile dupã criterii interne;
– supradimensionate faþã de cerinþele economiei naþionale, dar cu
acoperire preponderentã a capacitãþilor prin intermediul cerinþelor
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pieþei interne, rentabilizarea lor depinzând exclusiv de asocierea
cu capitalul strãin în producþie ºi comercializare;
– complet supradimensionate faþã de cerinþele actuale ºi de perspectivã ale economiei naþionale, dar pentru utilizarea capacitãþii cãrora se
dispune acum sau se poate asigura în viitor un avantaj comparativ;
– obiective de acelaºi tip cu cel precedent, pentru care nu se
dispune ºi nici în viitor nu se intuieºte asigurarea unui avantaj
comparativ etc.
Cum poate fi fãcutã tipologizarea tuturor obiectivelor existente?
Evident cã numai pe baza unor studii economice de amploare. Asemenea
studii sunt perfect justificate în raport cu cerinþele tratãrii diferenþiate a problemelor privatizãrii numeroaselor obiective care compun avuþia naþionalã.
e) Opþiunea pentru anumite modalitãþi concrete de privatizare a unui
obiectiv, subramurã, ramurã sau sector al economiei trebuie sã se fundamenteze atât pe criteriile sugerate în paragraful precedent, cât ºi altele care
decurg din strategiile de dezvoltare a economiei româneºti în perspectivã.
La urma urmei, utilitatea socialã a obiectului privatizãrii, ºi deci valoarea
de piaþã a acestora, vor depinde nu numai de starea sa actualã sau de
gradul de utilizare actualã a acestora. În egalã mãsurã, depinde de locul ºi
rolul pe care obiectul respectiv le va avea în evoluþia viitoare a economiei
româneºti.
f) Menþinerea sectorului public se justificã exclusiv în raport cu
obiective care nu pot fi atinse prin intermediul agenþilor economici privaþi.
Din aceastã perspectivã, trebuie sã se aibã în vedere cã statul a generat
ineficienþã în economie ºi cã tot el trebuie sã-ºi asume obligaþia rentabilizãrii
nu sã o transfere în spinarea agenþilor economici privaþi care sunt de abia în
curs de constituire ºi nu dispun de resursele necesare pentru a susþine
asemenea eforturi.
g) În procesul de privatizare, atragerea de capital strãin nu trebuie sã
se facã prin vânzare ci prin asociere.
Numai cuplarea patrimoniului agenþilor economici români (de stat,
micºti sau privaþi) cu cel realizabil cu capitalul investitorilor strãini,
numeroase dintre obiectivele existente în România îºi pot dobândi o valoare
compatibilã cu eforturile depuse de poporul român pentru crearea lor.
Oportunitatea atragerii de capital strãin trebuie judecatã ºi realizatã
diferenþiat pe tipuri de obiective de genul celor prezentate la paragraful d).
Atragerea de capital strãin nu trebuie fãcutã în detrimentul întreprinzãtorilor
români. Dimpotrivã, privatizarea avuþiei naþionale trebuie sã aibã ca
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finalitate asigurare de condiþii egale pentru întreprinzãtorii români ºi cei
strãini ºi nu punerea în inferioritate a primilor.
h) Transferul patrimoniului public în favoarea întreprinzãtorilor privaþi
trebuie sã se facã prin modalitãþi variate având ca obiectiv final menþinerea
patrimoniului respectiv în sfera producþiei de bunuri materiale, în cea a
prestãrii de servicii, în sfera cuaternarã ºi nicidecum nu trebuie lãsat sã
alunece în sfera consumului. Prin urmare, recurgerea la o singurã soluþie
devine extrem de periculoasã. Mai degrabã trebuie ca transferul sã fie
conceput prin prisma unui ansamblu coerent de mãsuri convergente.
La elaborarea anteproiectului s-au depus eforturi pentru luarea în
considerare a unor asemenea premise. Nu putem însã afirma cã s-a ºi
reuºit acest lucru. Tocmai de aceea l-am considerat ca fiind doar un suport
al unor ample dezbateri cu specialiºti consacraþi, cunoscãtori ai realitãþilor
româneºti, singurele în mãsurã sã conducã nu la o lege ci la o adevãratã
legislaþie a privatizãrii.
Cititorul se poate întreba, cu deplin temei, dacã demersul nostru
actual nu este tardiv în raport cu faptul cã forul legislativ al þãrii s-a
pronunþat deja.
Corespunzãtor consecinþelor deosebit de grave pe care le poate avea
aplicare a legii privatizãrii în forma ei actualã, credem cã acest demers nu
este tardiv. Ca de altfel ºi demersurile altor specialiºti. În definitiv, legea
menþionatã poate fi amendatã corespunzãtor, mergându-se pânã la
blocarea aplicãrii ei. Totul depinde, însã, de gradul de conºtientizare, la
scarã socialã, în legãturã cu aceste consecinþe deosebit de grave.
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