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MODELAREA MACROECONOMICÃ
ªI TRANZIÞIA LA ECONOMIA DE PIAÞÃ1
acad. Emilian DOBRESCU,
cercetãtor ºtiinþific la INCE
1) Din punct de vedere epistemologic, modelarea economicã se aflã,
în perioada tranziþiei, într-o situaþie de neinvidiat. Ea nu se poate dezvolta
deductiv, neexistând încã o teorie coerentã a acestei faze istorice, dar nici
practica nu este îndeajuns de edificatoare pentru a conferi consistenþa
necesarã demersului inductiv. Existã însã ºi un oarecare avantaj: acela cã,
prin rigoarea pe care o impune ºi datoritã faptului cã este testabilã în sens
popperian, modelarea – deºi nu complet imunã – este, totuºi, mai puþin
vulnerabilã la iluziile “ºtiinþifice” pe care le alimenteazã auto-suficienþa
intelectualã, fisurile ascunse de raþionament sau ataºamentul emoþional faþã
de anumite ipoteze.
Nu ne rãmân decât aproximaþiile succesive, intervenþia mea de astãzi
nefiind decât un prim inventar al problemelor specifice pe care tranziþia le
pune în acest domeniu al cercetãrii.
a) Una dintre cele mai importante este modificarea tipologiei agenþilor
economici ca efect al mutaþiilor ce se produc în domeniul proprietãþii. Este
vorba nu numai de extinderea sectorului privat, ci ºi de restructurare
subiectualã a elementelor proprietãþii de stat. Dupã cum este cunoscut,
sistemul agenþilor economici este deosebit de mobil ºi în statele cu
mecanisme de piaþã tradiþionale. În cadrul acestora, însã, schimbãrile
decurg, de regula, din însãºi procesele economice, în timp ce tranziþia
situeazã pe prim plan mãsurile instituþionale.
b) În al doilea rând, se inverseazã raportul dintre economia realã ºi
economia nominalã. Dintr-o replicã pasivã a proceselor tehnico-materiale în
condiþiile conducerii hipercentralizate, procesele monetare capãtã un rol tot
mai activ, chiar determinant, în condiþiile economiei de piaþã. Tranziþia
atrofiazã vechea corelaþie, însã fãrã a o elimina integral ºi fãrã a asigura,
mai ales la început, instaurarea efectivã a celei noi. Fluxurile bãneºti,
1

Lucrare prezentatã în cadrul sesiunii tematice “Tranziþia la economia de piaþã ºi
cercetarea economicã”, INCE, mai 1991.
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puternic dinamizate de reformã, se grefeazã pe structuri productive destul
de rigide. Asistãm, astfel, la o rupturã între economia nominalã ºi economia
realã, cu numeroase fenomene paradoxale, cum ar fi coexistenþa inflaþiei cu
subproducþia ºi ºomajul de masã sau continuarea schimburilor comerciale
între unitãþi afectate de blocajul financiar în lanþ.
c) Modelarea macroeconomicã a avut ºi va avea mereu de înfruntat
spinoasa ºi mult controversata problemã a agregãrii. Tranziþia adaugã, însã,
complicaþii suplimentare. Introducerea mecanismelor pieþei face ca aºa
numitele preferinþe economice impuse prin pârghiile administrative sã fie
masiv înlocuite cu preferinþe statistice. Se schimbã de aceea însuºi
conþinutul mãrimilor agregate. Ca urmare chiar dacã datele din sistemul de
evidenþã al producþiei materiale se recalculeazã în metodologia conturilor
naþionale, obþinem serii doar formal unitare ele având o substanþã socialeconomicã hibridã.
Aceasta ar fi o a treia chestiune.
d) Multiple consecinþe are de asemenea, modificarea comportamentului
agenþilor economici, care cumuleazã efectul noilor coordonate ale
dezvoltãrii societãþii înainte de toate al schimbãrii matricei sale axiologice. În
plus destructurarea vechiului mecanism se produce mult mai rapid decât pot
deveni operaþionale reglajele de piaþã astfel cã o mare parte a vieþii
economice nu se mai conformeazã niciunui sistem previzibil de reguli de
conduitã. Stresul provocat de conflictele sociogrupale, precum ºi de
amplificarea incertitudinii se repercuteazã direct asupra economiei.
Inevitabil, deci, comportamentul economic este instabil greu de anticipat.
2) Existã ºi alte probleme de complexitate similarã, circumspecþia ce
planeazã asupra modelãrii macroeconomice în perioada tranziþiei fiind pe
deplin îndreptãþitã ºi de înþeles. De altfel, experienþa statelor occidentale a
evidenþiat ºi ea o oarecare fluctuaþie a ceea ce am putea numi creditul
public acordat modelãrii relativ ridicat chiar supradimensionat, în condiþiile
dezvoltãrile normale ºi destul de scãzut atunci când evoluþia acestora este
marcatã de schimbãri profunde.
Sã ne reamintim de exemplu, cã perioada mai puþin prielnicã a
reconstrucþiei postbelice a fost urmatã de un boom prelungit al modelãrii. În
anii ’70-’80, ea a intrat însã în serioase dificultãþi, deoarece sistemele
elaborate îndeosebi în anii ’50-’60 reflectau – atât structura, cât ºi informaþional – experienþa fazei ascendente a macrociclului economic declanºat
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial. Apariþia fazei descendente a acestuia
– punctatã de ºocurile petroliere ºi alte crize de proporþii – crearea
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premizelor ºi iniþierea efectivã a unor adânci mutaþii tehnologice au
modificat radical termenii problemei, vechile modele înregistrând tot mai
multe eºecuri de previziune. Treptat însã, a devenit limpede cã nu metoda
în sine trebuie încriminatã, ci aplicaþiile sale inadecvate unor realitãþi
esenþialmente schimbate. Simptomele reabilitãrii acestui instrument s-au
înmulþit în a II-a parte a deceniului trecut.
3) Lucrãrile ce se desfãºoarã în INCE încearcã sã apropie modelarea
macroeconomicã de specificitatea proceselor tranziþiei din România având
ca puncte de sprijin experienþa internaþionalã pe care ne strãduim sã o
asimilãm cu discernãmântul cuvenit, ansamblul cercetãrilor întreprinse în
unitãþile institutului, colaborarea cu organismele de specialitate ºi catedrele
universitare. În principiu, eforturile sunt orientate în douã direcþii, cu posibile
interferenþe, dar fãrã obligativitatea condiþionãrii lor reciproce. În cadrul
Institutului Naþional se urmãreºte realizarea unui model general pentru
întreaga economie iar unitãþile componente îºi fundamenteazã modele
sectoriale, cu un grad avansat de detaliere structuralã.
Pentru nivelul macroeconomic – el constituind, de altfel, obiectul
prezentei comunicãri – cercetãrile de pânã acum au conturat necesitatea
axãrii modelului pe problematica formãrii ºi utilizãrii produsului intern brut.
Pornindu-se de la obiectivul simulãrii mecanismelor economiei de piaþã se
preconizeazã cã funcþiile de producþie, care definesc oferta potenþialã sã fie
dublate de funcþii corespunzãtoare ale cererii.
Tot prin relaþii economice vor fi exprimate procesele distribuirii ºi
redistribuirii PIB, gradul de “bugetizare” a economiei naþionale, masa
monetarã, dinamica preþurilor. Un loc important este rezervat estimãrii
indicatorilor protecþiei sociale. Modelul este destinat astfel schimbãrii unor
scenarii de dezvoltare a economiei româneºti, diferenþiate în raport de:
evoluþia previzibilã a cererii, resursele energetice disponibile, soldul balanþei
comerciale diverse politici structurale. El este conceput la dimensiuni
rezonabile ºi aceasta din motive nu numai tehnice ci, într-un anumit sens ºi
de ordin principial. Experienþa mondialã a demonstrat, de altfel, cã valoarea
cognitivã a unui model nu este de loc proporþionalã cu numãrul relaþiilor
sale.
“Cu cât este mai complicat modelul ºi cu cât este mai mare numãrul
variabilelor pe care le conþine - aratã N. Georgescu Roegen – cu atât mai
mult scapã controlului nostru mintal singurul posibil în ºtiinþele sociale… la
urma urmelor, un model “simplist” poate fi o reprezentare mai lãmuritoare a
procesului economic cu condiþia ca economistul sã-ºi fi dezvoltat priceperea
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în aºa mãsurã încât sã poatã alege câteva elemente semnificative din
multitudinea faptelor învãlmãºite… Un model “simplist” care conþine numai
puþini factori aleºi cu grijã este ºi un îndrumãtor de acþiuni mai puþin
înºelãtor” (N. Georgescu Roegen, Legea entropiei ºi procesul economic,
Editura Politicã, Bucureºti, 1979, p. 545-546). Aceastã remarcã, aparþinând
unei incontestabile autoritãþi ºtiinþifice, este deosebit de pertinentã pentru
condiþiile tranziþiei.
Care sunt demersurile posibile pentru soluþionarea celor patru
categorii de probleme semnalate la început.
4) În ceea ce priveºte tipologia agenþilor economici, gruparea adoptatã
de sistemul conturilor naþionale – anume: firmele, gospodãriile populaþiei,
administraþia publicã, instituþiile financiar-bancare ºi strãinãtatea (restul
lumii) – apare necesarã din douã cauze. Modelul urmeazã sã funcþioneze în
baza noului mod de organizare a evidenþei în þara noastrã construit pe
principiile acestui sistem. Pe de altã parte, clasificarea SCN structureazã
agenþii economici în raport de caracteristicile lor comportamentale ceea ce
este extrem de important pentru relevanþa lucrãrii.
Este drept cã prima grupã, cea a firmelor, apare destul de neunitarã.
S-ar putea adopta diverse criterii de subdivizare, cel mai interesant pentru
modelarea macroeconomicã fiind, dupã pãrerea mea regimul de funcþionare
a unitãþilor – concurenþial sau nonconcurenþial. Chestiunea trebuie însã
aprofundatã deoarece delimitarea este greu de fãcut mai ales în faþa
tranziþiei, când în unele domenii concurenþa, deºi permisã juridic, este
imposibilã faptic, iar în altele ea nu se manifestã direct, ci prin intermediul
sau mãcar la intersecþia cu economia subteranã.
5. (Complexitatea corelaþiei ce se formeazã în aceastã perioadã între
economia realã ºi cea nominalã face necesar ca modelarea sã nu se
limiteze la una din ele, oricare ar fi ci sã încerce soluþii combinate. Astfel, în
afara fluxurilor monetare – care pot fi urmãrite atât la nivelul economiei în
ansamblu, cât ºi al fiecãruia din cele cinci categorii de agenþi – modelul ar
trebui sã exprime ºi principalele schimburi interramuri. Analizele de pânã
acum pledeazã pentru urmãtoarea configuraþie: agricultura, energeticã,
materiile prime neagricole, industria produselor de prima preluare, industria
alimentarã, a celorlalte bunuri de consum, restul industriei prelucrãtoare,
construcþiile, serviciile. Chiar din enumerare reiese intenþia ca structura
economiei sã poatã fii studiatã din mai multe puncte de vedere între care se
detaºeazã rolul agriculturii, energointensivitatea producþiei, ponderea
industriei prelucrãtoare, amploarea sectorului terþiar.
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“Mini-BLR”-ul astfel constituit va trebui sã fie perfect compatibil cu
“maxi-BLR”-ul de 105 ramuri întocmit de Comisia Naþionalã de Statisticã.
Urmarea simultanã a proceselor nu numai din sfera monetarã, ci ºi
din cea tehnico-materialã impune adoptarea unor formule specifice ºi în
domeniul mãsurãrii. Altfel, în unele faze de calcul sã justificã utilizarea
preþurilor constatate sau chiar a unor mãrimi fizice, mai apte pentru
investigarea economiei reale, iar în altele este necesar sã se apeleze la
preþurile curente – indispensabile în analiza economiei nominale. Pentru
studierea premiselor convertibilitãþii, a problemelor integrãrii în economia
mondialã, modelul ar trebui sã permitã determinarea cursului valutar de
echilibru pentru import ºi export, precum ºi a condiþiilor care l-ar face posibil.
Ar fi de reþinut ca însuºi indicele generale al preþurilor sã fie disociat
într-un subindice calculat la costurile constante ale factorilor de producþie ºi
un altul care sã exprime numai modificarea acestor costuri. Primul ar oglindi
îndeosebi schimbãrile privind productivitatea muncii, consumurilor materiale
ºi energetice, gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie, calitatea
mãrfurilor, iar cel de-al doilea pe cele din domeniul veniturilor. Problema nu
este de loc simplã – mai ales în cazul separãrii acestor subindici la nivelul
produselor intermediare – dar merita a fi studiatã, rezolvarea ei putând fi
utilã în analiza discrepanþei dintre economia realã ºi economia nominalã.
6) Multe complicaþii provin ºi din faptul cã parametrii funcþiilor
econometrice urmeazã sã fie determinaþi în condiþiile unor serii de date
care, chiar dacã sunt omogenizate metodologic, în fond rãmân eterogene.
Aplicarea mecanicã a metodelor uzuale de ajustare poate transforma
modelul într-un exerciþiu steril. Pentru a se preveni acest pericol, seriile
statistice hibride se cer utilizate cu deosebitã precauþie ºi numai dupã
examinarea inerþialitãþii proceselor evaluate – problemã încã deschisã pe
plan ºtiinþific.
Fãrã pretenþia unei definiþii riguroase, inerþia este tendinþa obiectivã a
unui proces de a-ºi reproduce – identic sau cu modificãri neesenþiale –
caracteristicile formate în cursul evoluþiei precedente (Emilian Dobrescu,
“The optimum economic macrocycle”, Revue Roumaine des Sciences
Sociales, serie des sciences economiques, Tome 27, No. 2, 1983, p. 110).
Cantitativ, inerþialitatea ar fi exprimabilã de exemplu, prin raportul dintre
submulþimea acelor elemente ale unui proces care nu se modifica în
intervalul considerat ºi mulþimea totalã a elementelor sale, evident sub
rezerva comensurãrii lor într-un sistem care sã permitã un astfel de raport.
În aceastã accepþiune, coeficientul inerþialitãþii variazã între unitate, în cazul
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unui proces ale cãrui componente nu suferã nicio modificare, ºi zero când,
în perioada de referinþã, el se schimba complet. Este vorba, desigur, doar
de un mod posibil de abordare a problemei, soluþionarea ei necesitând o
cercetare mult mai aprofundatã.
Important pentru discuþia de astãzi este, însã, faptul cã procesele
economice, prin caracteristicile ºi funcþionalitatea lor, nu posedã aceeaºi
inerþialitate. În cazul unora – ca, de pildã, cele legate de structura tehnico –
materialã a economiei, evoluþiile demografice etc. – ea este relativ
accentuatã, în timp ce pentru altele – cum ar fi partea dinamicã a tezaurului
informaþional, formele concrete ale nevoilor – aceastã inerþialitate este mult
mai redusã. Mãsura în care seriile statistice sunt utilizabile pentru
calcularea unor funcþii econometrice depinde de inerþialitatea proceselor pe
care le exprima. Tranziþia schimbã inerþialitatea multor procese ºi, de aceea,
o mare parte a modelului macroeconomic într-adevãr nu poate apela la
acest gen de informaþii. Absenþa seriilor de date cu trenduri cristalizate ar
urma sã fie suplinitã prin estimãri de expertizã, modelarea cãpãtând astfel
un pronunþat caracter interdisciplinar.
7) Instabilitatea comportamentalã a agenþilor economici este probabil
cea mai grea problemã. Fãrã minuþioase cercetãri sociologice ea este
insolubilã, întrucât ar fi o gravã eroare sã ne bizuim doar pe scheme
abstracte, indiferent de sursa conceptualã din care provin. Pentru
formalizare, se va impune în unele cazuri adoptarea unor funcþii mai
complicate. În altele, s-ar putea sã fie necesar ca, pentru acelaºi indicator
rezultativ, sã se recurgã la câteva funcþii econometrice diferenþiate în raport
de intervalele de variaþie a parametrilor determinanþi; modelul îºi pierde,
astfel, din eleganþã, dar câºtigã în realism, acoperind o plajã mai largã de
comportamente posibile.
Trebuie sã ne ferim de idei preconcepute ºi în ceea ce priveºte
corelaþia dintre mãrimile endogene ºi exogene. Sigur cã o pondere mare a
primelor pare a conferi obiectivitate sporitã modelului, dar numai la prima
vedere, deoarece mecanismul generat de prevalenþa mãrimilor endogene îl
poate îndepãrta serios de realitate, îndeosebi când aceasta este extrem de
dinamicã. În sens invers, preponderenþa mãrimilor exogene accentueazã
relativismul modelului, sporindu-i în schimb adaptabilitatea, dacã aceste
mãrimi se fundamenteazã pe studierea atentã a tendinþei proceselor
economice.
Interesant este de observat cã ºi în cazul economiilor dezvoltate,
modelarea înclinã spre asigurarea unui anumit echilibru între cele douã
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categorii de variabile; de exemplu, modelul econometric francez DMS
conþine, în versiunea sa agregatã, o proporþie aproximativ egalã între
acestea.
Chiar criteriile de performanþã ale modelãrii macroeconomice se cer
definite mai nuanþat. Nu cred cã accentul ar mai putea sã cadã pe exactitatea
datelor de prognozã, deºi acest lucru îºi are, desigur, însemnãtatea sa. Mai
naturalã pare cerinþa ca modelul sã simuleze corect sensul ºi amploarea
comparativã a implicaþiilor pe care le pot avea diferite scenarii de dezvoltare.
O mare dilemã se pune deci în perioada tranziþiei: necesitatea
modelãrii macroeconomice, ca instrument de analizã ºi predicþie se
accentueazã foarte mult, dar la fel de grele, chiar descurajante, sunt ºi
obstacolele pe care trebuie sã le învingã. În abordarea acestei problematici
reuºitã – pe termen scurt – este posibilã, dar incertã. În schimb, plusul de
experienþã optenabil printr-o astfel de tentativã este neîndoielnic ºi, fireºte,
deosebit de important pe termen lung. Avantajul momentan al neasumãrii
riscurilor ºtiinþifice pe care le implicã – reale ºi deloc neglijabile – se poate
traduce într-un enorm dezavantaj ulterior. Cu atât mai mult cu cât ºi aºa
decalajul, pe care trebuie sã-l recuperãm în acest domeniu, este
considerabil. Nu pot sã nu evoc, de aceea, în termeni apreciativi,
solicitudinea manifestatã de consiliul ºtiinþific al INCE faþã de seminarul
pentru modelarea macroeconomicã.

INTERPOLARE, APROXIMARE, AJUSTARE
dr. mat. Dan MATEESCU, colectiv
de cercetare asistatã de calculator

Introducere
Deci, de ce astfel de probleme? De multe ori investigãm ºtiinþific
lumea înconjurãtoare prin metode matematice.Pentru cã atunci când ne
aflãm în faþa unor fenomene comensurabile, când le cãutãm o cauzalitate, o
dependenþã, gândul ne duce la cea mai simplã dependenþã matematicã:
funcþia, adicã o corespondenþã stabilitã între elementele unei mulþimi numitã
domeniu de definiþie ºi elementele altei mulþimi numitã codomeniu. Aceastã
dependenþã are o caracteristicã fundamentalã: este neambiguã, în sensul
cã unui element din mulþimea care formeazã domeniul de definiþie îi poate
corespunde un singur element din codomeniul funcþiei (mulþime numitã ºi
mulþime a valorilor funcþiei) exemple sunt cât se poate de la îndemânã.
Atunci când scriem formula ariei unui pãtrat
Aria = (latura)2
Stabilim o dependenþã între lungimea laturii pãtratului ºi suprafaþa sa.
Pentru o lungime datã vom obþine, neambiguu, o singurã valoare a ariei.
Desigur în acest caz nu studiem, nu prindem în formule matematice o logicã
internã a unor fenomene. De fapt nu facem altceva decât sã definim
noþiunea de suprafaþã în raport cu aceea de lungime (pentru cazuri extrem
de simple). Sub acest aspect, al definirii unei noþiuni, formula, deºi este
extrem de simplã, are o semnificaþie profundã prin aceea cã ilustreazã o
legãturã, deosebit de simplã, între douã noþiuni calitativ diferite: lungime ºi
suprafaþã.
Sã ne imaginãm ºi alte tipuri de legãturi. Dacã de exemplu dispunem
de posibilitatea de a mãsura corect greutãþi ºi volume ne putem imagina un
experiment în care mãsurãm simultan greutatea ºi volumul unor eºantioane
dintr-un lichid (de exemplu). Vom constata, foarte repede, cã greutatea este
mai micã sau mai mare în aceeaºi mãsurã în care volumul este mai mic sau
mai mare. Dacã notãm eºantioanele cu 1, 2, 3, ..., n ºi notãm greutãþile cu
m1,m2,m3,...,mn, iar volumele cu v1,v2,v3,...,vn vom observa cu uºurinþã cã:
m1/v1=m2/v2=...=mn/vn.
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Deci existã o logicã internã a experimentului nostru, raportul între
greutate (masã) ºi volum este constant. ªtim, bineînþeles, cã aceastã
valoare mereu aceeaºi se numeºte densitate. Am stabilit în acest mod o
dependenþã între douã noþiuni calitativ diferite m/v=r sau m=rv, în care m
reprezintã masa, r densitatea, iar v volumul. Pare simplu. În realitate,
lucrurile nu stau chiar aºa. În primul rând este sigur cã mãsurãtorile noastre
vor fi afectate de erori astfel încât rapoartele scrise mai sus nu vor fi, cu
certitudine, chiar egale ci numai foarte apropiate. Trebuie sã facem un efort
de imaginaþie, de abstractizare, în mod cert nematematic pentru a avea
curajul de a pune semnul egalitãþii între aceste rapoarte care vor fi numai
«aproximativ egale». În al doilea rând s-ar putea ca eºantioanele noastre sã
nu fie chair “la fel”. Adicã s-ar putea ca greutatea sã nu fie repartizatã
uniform. V-am sugerat sã vã gândiþi la un lichid pentru cã o astfel de
reprezentare ne duce cu gândul la ceva uniform, omogen. Dacã materialul
din care prelevãm eºantioane ar fi constituit de exemplu din probã de rocã
nu vom mai obþine rapoarte, chiar aproximativ, egale. Ajungem din nou la
un raþionament nematematic: formula pe care am stabilit-o este valabilã
pentru materiale omogene. Pentru a defini aceastã noþine de omogenitate
ne va trebui un efort specific domeniului pe care-l studiem. Altceva va
însemna omogenitate în fizicã ºi altceva în, sã zicem, sondaje sociale.
Existã un fapt de modelare matematicã citat intens, poate pânã la vulgarizare. Este vorba de ºocurile produse în ultimul veac în fizica modernã
care au reverberat puternic, prin concepte, asupra gândirii în general. Prin
vulgarizare sau propagat inclusiv exprimãri de genul: formulele din
mecanica newtonianã nu mai sunt valabile. Ori este ºtiut cã o formulã
matematicã nu poate fi contestatã decât dacã nu este coerentã matematic.
Experimentul, practica etc. nu pot contesta o formulã în sine ci numai modul
în care interpretãm respectiva formulã. Aºa cum din naturã, spontan, nu va
apãrea niciodatã o funcþie sau o ecuaþie tot aºa ea nu va putea sã disparã
sub presiunea unui factor nematematic. Traducerea lumii înconjurãtoare
prin obiecte matematice este întotdeauna rodul efortului nostru de a ne
reprezenta într-un mod simplu, neambiguu, o legãturã, o dependenþã, o
cauzalitate între fenomene. Dacã o descriere matematicã nu corespunde
realitãþii rãspunsul va trebui sã-l cãutãm în reanalizarea a însãºi principiilor
care au dus la stabilirea respectivei formule. Evident este vorba de principiile
proprii fenomenului concret pe care-l studiem. De altfel, parcurgând lucrãrile
originale ale lui Newton vom constata, poate cu surprindere, cã nu apar
aproape deloc formule matematice. Newton a stabilit de fapt niºte principii,
extrem de valoroase timp de trei secole care au fost apoi prinse în formule
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matematice. Pe de altã parte, ideile lui Einstein au apãrut pe fondul
existenþei unui aparat matematic atât de bine adaptat noilor principii încât
am putea spune cã acest aparat matematic “aºtepta” o valorizare de o
excepþionalã importanþã cum a fost teoria relativitãþii. Desigur ºi-n acest caz
efortul de elaborare a principiilor a fost nematematic.
Sã ne întoarcem însã la experimentul nostru ºi sã-l abstractizãm puþin
adicã sã ne imaginãm cã, într-un fenomen, sau asupra unei situaþii facem o
serie de observaþii pereche. Mãsurãm simultan douã caracteristici.
Deci sã presupunem cã dispunem de o serie de valori, de numere,
grupate câte douã, cele douã numere reprezentând rezultatul mãsurãrii a
douã caracteristici pentru o mulþime de obiecte notate cu 1, 2, 3, ..., n. Seria
de valori o vom nota prin (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), ..., (xn,yn). Dacã vom dori sã
studiem fenomenul «pe hârtie» vom avea nevoie de instrumente matematice
uºor de manipulat, de cele mai multe ori funcþii sau ecuaþii, exprimate cât
mai simplu. Este ceea ce vom încerca sã facem în continuare.

Interpolare
Tabelul de mai jos este un extras din [2] reprezentând un tabel de
supravieþuire preluat dupã cel de-al 75-lea raport al Administraþiei RegisterGeneral pentru Anglia ºi Þara Galilor. În prima coloanã se va citi un numãr
reprezentând o vârstã iar în cea de-a doua se va citi numãrul de ani
reprezentând speranþa de supravieþuire.
Ne propunem sã stabilim care ar fi speranþa de supravieþuire pentru o
vârstã care nu figureazã în tabel, de exemplu la 40 de ani.
25
35
45
55
65
75
85

42,21
33,97
25,93
18,43
11,74
6,62
3,04

Desigur cã nu avem prea multe de fãcut. În lipsa unei valori
cunoscute nu avem decât sã facem apel la bunul nostru simþ. ªi pentru ca
lucrurile sã nu parã prea greu de imaginat sã privim acest tabel într-o formã
mai sugestivã, sub forma unei reprezentãri grafice. Pe axa orizontalã vom
citi o vârstã iar pe cea verticalã speranþa de viaþã. Cu aceste douã
coordonate tabelul nostru va fi reprezentat de 7 puncte.
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Priviþi:
50
40
30
20
10
0
0

20

40

60

80

100

Putem constata cu uºurinþã cã valorile evolueazã cam la fel, fãrã
salturi bruºte. Desigur, pentru a aprecia speranþa de viaþã la 40 de ani,
gândul ne va duce la a face o medie între valorile cunoscute pentru vârstele
cel mai apropiate, respectiv 35 ºi 45 de ani. Am fãcut primul pas înspre
ceea ce se numeºte interpolare.
În ce constã interpolarea? Ca problemã interpolarea rãspunde la
urmãtoarea cerinþã:
Fiind date perechi de numere de forma (x1,y1), (x2,y2), ..., (xn,yn) sã se
determine un polinom (o funcþie polinomialã) al cãrui grafic sã conþinã
punctele de coordonate (x1,y1), (x2,y2), ..., (xn,yn). În plus se cere ca gradul
acestui polinom sã fie cât mai mic.
Prin prisma acestei definiþii sã vedem de ce media noastrã reprezintã
o interpolare. În primul rând sã reþinem cã nu am folosit decât douã puncte,
corespunzãtor vârstelor de 35 ºi 45 de ani. Deci am interpolat douã puncte.
Sã le notãm cu (x1,y1) ºi (x2,y2). Cel mai simplu polinom pe care-l putem
imagina pentru aceastã problemã este un polinom de gradul I al cãrui grafic
va fi, evident, o dreaptã. Considerãm deci P(x) = ax + b ºi punem condiþiile
ca graficul acestui polinom sã treacã prin punctele (x1,y1) ºi (x2,y2), adicã
P(x1) = y1 ºi P(x2) = y2. Obþinem un sistem de douã ecuaþii cu douã
necunoscute, a ºi b:
ax1 + b = y1
ax2 + b = y2

y 2 − y1
y 1 x 2 − y 2 x1
ºi
. Cu aceste valori pentru a ºi b
b
=
x 2 − x1
x 2 − x1
putem calcula valoarea polinomului pentru x = 40, deci P(40). Dacã însã
având soluþia a =

vom

observa

cã

40 =

x1 + x 2
,
2

atunci,

vom

vedea

cã
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⎛ x1 + x 2
P (40) = P⎜⎜
⎝ 2

⎞ y1 + y 2
⎟⎟ =
. Deci, media aritmeticã este exact
2
⎠

interpolarea prin douã puncte în cazul, totuºi foarte particular, când dorim sã
aproximãm o valoare aflatã exact la jumãtatea intervalului între douã valori
cunoscute. Pentru alte valori va trebui sã facem apel la polinomul care l-am
determinat anterior. Cu alte cuvinte vom determina speranþa de viaþã la 38
de ani prin P(38), ºi aºa mai departe. Desigur putem proceda analog pentru
toate intervalele de vârste. Intuitiv, acest procedeu revine la a uni prin
segmente punctele reprezentate grafic, apoi se “citeºte” pe grafic valoarea
corespunzãtoare unei anumite vârste.
50
40
30
20
10
0
0

20

40

60

80

100

S-ar putea spune cã, pentru douã puncte, interpolarea liniarã este cel
mai bun lucru pe care-l putem face, dar, din pãcate nu ne putem opri la
acest tabel. De exemplu dacã nu am cunoaºte speranþa de viaþã la 55 de
ani am putea sã încercãm sã o calculãm în trei moduri. Ca medie a valorilor
de la 45 ºi 65 de ani sau 35 ºi 75 sau 25,85. Din punct de vedere
matematic, nu este niciun fel de diferenþã.
50
40
30
20
10
0
0

20

40

60

80

100
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Desigur, efectuând calculele sau pur ºi simplu examinând imaginea
graficã vom rãspunde fãrã ºovãialã cã cea mai bunã aproximare este prima.
Sã ne reamintim cã nu putem utiliza un aparat matematic decât dupã ce am
intuit o anumitã logicã internã a fenomenului pe care-l studiem. Deocamdatã
putem traduce aceastã logicã printr-un polinom de grad mai mare. Priviþi de
exemplu cum aratã interpolarea a trei puncte printr-un polinom de gradul
trei:
50
40
30
20
10
0
0

20

40

60

80

100

Polinoame Lagrange de interpolare
Pentru seria noastrã de date, generalã, (x1, y1), (x2,y2), …, (xn,yn),
acest polinom este:
n

L( x) = ∑
i =1

( x − x1 )( x − x 2 )...( x − xi −1 )( x − xi +1 )...( x − x n )
yi
( xi − x1 )( xi − x 2 )...( xi − xi −1 )( xi − xi +1 )...( xi − x n )

Proprietãþi ale polinoamelor Lagrange:
1. L(xk) = yk
2. gradul polinomului L este n.
Cum în lucrarea de faþã suntem interesaþi mai mult de aspectele
practice ale utilizãrii diferitelor metode de interpolare, aproximare sau
ajustare nu insistãm asupra demonstrãrii proprietãþilor întâlnite pe parcurs.
De altfel cele douã proprietãþi enunþate sunt ºi foarte simple. Fiind vorba de
utilizarea acestor polinoame sã vedem care ar fi problemele care s-ar ridica
din acest punct de vedere.
În primul rând, este de remarcat faptul cã în practicã prima dificultate
pe care o vom întâmpina va fi legatã de gradul mare al acestui polinom. O
interpolare cu un polinom mai mare ca 4 de exemplu va ridica probleme
dificile din punctul de vedere al calculelor. Utilizarea calculatorului nu
rezolvã integral aceastã problemã din cauza erorilor care se vor cumula cu
atât mai mult cu cât gradul va fi mai mare. Dar, din pãcate mai existã un
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motiv, mai neplãcut, pentru care este de evitat utilizarea unor polinoame de
interpolare de un grad prea mare. Deºi argumentarea care urmeazã nu este
riguros matematicã, ea este corectã, de altfel, într-o anumitã formã ea este
semnalatã ºi de alþi autori [1]. Este vorba de urmãtorul fapt: este adevãrat
cã existã un polinom de interpolare care trece prin toate punctele seriei
date, dar cu cât gradul unui polinom este mai mare cu atât este mai mare
posibilitatea ca între puncte sã existe oscilaþii mari. Pentru a argumenta
acest lucru este suficient sã ne reamintim faptul cã un polinom are un
numãr de rãdãcini egal cu gradul sãu (eventual pot fi toate reale). Deci un
polinom de grad 10, sã zicem, deºi va trece exact prin 10 puncte
prestabilite, este posibil sã intersecteze de 10 ori axa Ox. În practicã se pot
utiliza polinoame de un grad mai mic, efectuându-se interpolãri parþiale între
grupuri de termeni din seria de date.
Am spus puþin mai înainte cã se pot uºura calculele, evident, utilizând
calculatorul. Dacã totuºi suntem în situaþia de a face cu “mâna” calculele
legate de interpolarea cu polinoame Lagrange, este util sã folosim aºanumitele diferenþe divizate ale unei funcþii. Acestea se definesc recursiv
astfel. Presupunem cã avem definitã o funcþie f:R→R, atunci
1. Diferenþa divizatã a lui f în raport cu un singur punct este egalã cu
valoarea funcþiei în acel punct:
f[x] = f(x)
2. Diferenþa divizatã a lui f relativ la douã puncte xi,xi+1 este, prin
definiþie egalã cu valoarea raportului:

f [ x1 , x 2 ] =

f ( x1 ) − f ( x 2 )
x1 − x 2

3. Diferenþa divizatã a lui f în raport cu punctele x1, x2, …, xk este definitã în funcþie de diferenþele divizate ale lui f relativ la punctele x1, …, xk-1 ºi
x2, …, xk, astfel:

f [ x1 , x 2 ,..., x k ] =

f ( x1 , x 2 ,..., x k −1 ) − f ( x 2 , x3 ,..., x k )
x1 − x k

Putem utiliza diferenþele divizate pentru calculul polinoamelor de
interpolare fãcând urmãtoarea conveþie: Considerãm cã f:R→R este o
funcþie necunoscutã dar ale cãrei valori în punctele xi sunt egale, respectiv
cu yi. Evident putem face aceastã convenþie definind pur ºi simplu o funcþie
în acest mod. Deºi nu face obiectul expunerii noastre vom semnala cã
apariþia unei funcþii este legatã de o altã problemã ºi anume de aceea a
aproximãrii unei funcþii prin polinoame de interpolare.
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Cu diferenþele divizate pe care le-am introdus mai înainte, polinomul
de interpolare capãtã aºa-numita formã datã de formula lui Newton:
P(x)=f[x1]+(x-x1)f[x1,x2]+(x-x1)(x-x2)f[x1,x2,x3]+…+(x-x1)(x-x2)…(x-xk-1)f[x1,x2,…xk)

Avantajul utilizãrii diferenþelor divizate constã în aceea cã acestea se
calculeazã relativ simplu, deci calculul polinomului de interpolare se poate
face chiar de mânã, evident pentru un grad nu prea mare. Schematic,
calculul diferenþelor divizate se prezintã astfel:
f[x2]

f[x1]

f[x1,x2]

f[x3]

…

f[x2,x3]

f[x1,x2,x3]

…

…

f[x2,x3,x4]

f[xn]

f[xn-1,xn]

f[xn-2,xn-1,xn]

…

f[x1,x2,x3,x4]

…
f[x1,x2,…,xn]

Interpolarea cu funcþii spline
Am sugerat puþin mai înainte cã dificultãþile legate de utilizarea
polinoamelor Lagrange, în definitiv legate de gradul polinomului de
interpolare pot fi surmontate, eventual, ºi prin interpolãri parþiale între
grupuri de termeni alãturaþi. Într-o oarecare mãsurã aceasta este filozofia
care stã la baza aºa-numitei metode a mediilor mobile (vezi [2]).
Interpolarea cu funcþii spline sistematizeazã aceastã metodã, sã-i spunem a
interpolãrii parþiale, este un instrument modern care încã nu ºi-a fãcut loc,
dupã cunoºtinþele noastre, în lucrãrile dedicate economiºtilor, astfel încât în
continuare vom prezenta, fãrã demonstraþii, aceastã metodã.
Pentru uºurinþa urmãririi materialului ne vom limita la interpolarea cu
funcþii spline cubice ([4]) care este de fapt cea mai utilizatã. Deci:
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Presupunem cã se dã o funcþie, f:R→R ºi o reþea de puncte
a = x0 < x1 < … < xn = b pentru care cunoaºtem valorile funcþiei f, notate cu
f1, f2, …, fn. Prin interpolare cu funcþii spline cubice pe porþiuni vom înþelege
urmãtoarea problemã:
Sã se determine o funcþie g care sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1. g este continuã, de douã ori derivabilã cu derivatele continue.
2. pe fiecare interval xi, xi+1g este un polinom de gradul trei, de forma:
3

g ( x) = g k ( x) = ∑ al( k ) ( x k − x) l , k = 1,2,..., n
l =0

3. g(xk) = fk, k = 1, 2, …, n
4. g’’(x) satisface condiþia: g’’(a) = g’’(b) = 0
Problema pusã are soluþie unicã, în sensul cã existã o singurã funcþie
g care satisface cerinþelor de mai sus. Fãrã a intra în amãnunte vom spune
cã, pe fiecare intervalã [xi-1 xi] vom cãuta funcþia g sub forma:
g ( x) = mi −1

m h2 x − x
m h2 x − xi −1
( xi − x)3
( x − xi −1 )3
+ mi
+ ( fi −1 − i −1 i ) i
+ ( fi − i i )
hi
hi
6hi
6hi
6
6

în care am notat prin hi diferenþa între xI ºi xi-1, hI=xI - xi-1.
Desigur problema noastrã este de a determina coeficienþii mi. Aceºtia
se aflã rezolvând sistemul care urmeazã:
m0 = m n = 0
Am = Hf
În care A, H sunt matrici iar m ºi f sunt vectori

A=

h1 + h2
3
h2
6
.

h2
6
h2 + h3
3
h3
6
.

h3
6
h3 + h4
3
.

0

0

0

0

0

0

0

.

.

0

0

.
hn −1
6

.
hn −1 + hn
3
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1
h1
H=

(−

0
...
0

m=

1 1
1
− )
h1 h2
h2
1
1
1
(− − )
h2
h2 h3
...
...
0

0

m1

f0

m2

f1

.

f =

.
.
mn −1

0

0

0

0

...
1
1
− )
(−
hn −1 hn

...
1
hn

.
.
.
fn

Interesul pentru utilizarea funcþiilor spline cubice constã în urmãtoarea
proprietate foarte importantã:
Funcþia determinatã mai sus asigurã minimul, în clasa funcþiilor care
au derivatã a doua în sens generalizat de pãtrat sumabil, pentru funcþionalã:
b

J (u ) = ∫ (u" ( x)) 2 dx
a

Dacã avem în vedere acest fapt rezultã cã funcþia spline cubicã
determinatã asigurã cea mai “linã” variaþie datoritã condiþiei de minim pusã
pentru derivata a doua a funcþiei. Cu alte cuvinte, funcþia obþinutã va trece
prin punctele prestabilite la fel ca ºi polinomul de interpolare Lagrange. Spre
deosebire de un astfel de polinom, cu o funcþie spline astfel obþinute vom fi
sigur cã am eliminat pericolul ca între puncte sã avem variaþii necontrolate.
În limbajul mecanicienilor, minimizãm o expresie care în general are
semnificaþia de energie potenþialã.
ªi în sfârºit o observaþie asupra problemelor practice legate de
determinarea unei funcþii spline cubice. Evident, în cazul particular în care
punctele xi sunt echidistante, matricile A ºi H aratã mai simplu, fãrã ca acest
fapt sã aibã o importanþã decisivã în rezolvarea sistemului. Din acest punct
de vedere este de remarcat cã matricea A este simetricã ºi cu diagonala
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dominantã. Este deci posibilã ºi recomandabilã rezolvarea sistemului prin
metode iterative, Gauss- Seidel sau relaxare. Programarea pe calculator a
rezolvãrii acestor tipuri de sisteme prin metode iterative va fi mult
simplificatã de faptul cã A este o matrice rarã, cu multe elemente nule.

Aproximare ºi ajustare
Noþiunea de aproximare este calitativ deosebitã de problema de care
ne-am ocupat pânã acum aceea a interpolãrii. Rãmânând în cadrul
aceloraºi concepte, de analizã de observaþii pereche vom semnala un fapt
care va fi decisiv în ceea ce priveºte argumentarea necesitãþii considerãrii
unor astfel de probleme. Este vorba de a da rãspuns la urmãtoarea
întrebare: de unde ºtim cã datele, observaþiile pe care le-am fãcut nu au fost
afectate de erori? Desigur este o întrebare mai mult retoricã. În funcþie de
situaþia concretã în care ne aflãm vom aprecia dacã avem sau nu de-a face
cu observaþii perturbate. Totuºi, chiar în acest cadru abstract putem sã
afirmãm cã, la urma urmei, nu existã observaþii neperturbate. Deºi sunã
puþin descurajator vom arãta în continuare cã tocmai aceastã abordare
“pesimistã” ne permite sã utilizãm aparate matematic destul de sofisticat
reprezentat de funcþiile spline.
În principiu, o problemã de aproximare constã în a gãsi o funcþie,
exprimatã analitic, care sã se apropie cât mai mult de punctele care dau
imaginea graficã a observaþiilor noastre. Ce va însemna acest “cât mai
aproape” vom vedea de la caz la caz.
Revenind la reþeaua de puncte a = x0 < x1 < x2 < ... < xn = b vom
presupune cã valorile fk reprezintã o valoare perturbatã. Deci cerinþa ca
funcþia interpolatoare sã treacã prin aceste puncte va fi lipsitã de sens. Sã
ne amintim însã cã funcþia spline pe care o determinãm în cazul valorilor
exacte putea fi caracterizatã ca unicul element care realizeazã minimul
funcþionalei J. Prin analogie cu aceastã caracterizare vom determina o
funcþie care sã minimizeze funcþionala J modificatã dupã cum urmeazã:
b

n

J 1 (u ) = ∫ (u" ( x)) 2 dx + ∑ p k [u ( x k ) − f k ] 2
a

k =0

Numerele pk sunt constante pozitive alese de noi. Ele au semnificaþia
de ponderi ceea ce va rezulta din explicitarea semnificaþiei formei
funcþionalei pe care am scris-o. Primul termen are evident aceeaºi
semnificaþie ca ºi în cazul funcþionalei J, este vorba de a cere ca funcþie de
aproximare sã varieze cât mai lin. Al doilea termen al funcþionalei are
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semnificaþia de distanþã între valoarea observatã fk ºi valoarea funcþiei de
aproximare în punctul xk. Aceastã distanþã este ponderatã de constantele
pk. Alegerea lor va semnifica preferinþa pe care o acordãm sau nu criteriului
de apropiere faþã de valorile fk în raport cu condiþia de variaþie linã.
Determinarea efectivã a funcþiei spline rezultatã din aceste
considerente se face exact dupã formulã pusã în cazul interpolãrii cu funcþii
spline cu deosebirea cã soluþia se determinã parcurgând mai multe etape:
se rezolvã mai întâi ecuaþia (A+HP-1H*)m = Hf, apoi se calculeazã vectorul
u = f-P-1H*m iar soluþia finalã se obþine rezolvând sistemul: Am = Hu

În care matricea P este egalã cu:

p0

0

...

0

0

p1 ...

0

...
0

...
0

...
pn

...
...

Iar H* este transpusa matricii H.
Tabelul care urmeazã a fost obþinut prin aproximarea cu funcþii spline
a datelor publicate în numãrul 2 al Buletinului statistic de preþuri al Comisiei
Naþionale pentru Statisticã. Desigur valorile furnizate în acest buletin
reprezintã niºte preþuri medii, deci pot fi considerate niºte valori perturbate
astfel încât se justificã utilizarea funcþiilor spline ºi nu a polinoamelor de
interpolare Lagrange care ar fi trecut exact prin punctele marcate pe grafic.
Preþurile la grâu ºi porumb pe piaþa þãrãneascã în 1990
10

lei

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

lunile

grâu

porumb

10 11 12
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Puteþi privi comparativ cele douã tabele de mai jos care se referã la
setul de date reprezentând speranþa de viaþã. Primul a fost obþinut prin
“segmente”, cel de-al doilea este realizat cu aproximare cu funcþii spline.
Diferenþa este aproape insesizabilã tocmai datoritã caracterului foarte lin al
variaþiei datelor. Acest caracter mai sugereazã însã ºi altceva, ºi anume
faptul cã este posibil ca în spatele fenomenului s-ar putea sã se afle o, sã-i
spunem legitate, un tip de dependenþã care s-ar putea sã fie uºor de
exprimat. Ajungem astfel la o altã problemã: identificarea celei mai adecvate
funcþii dintr-o anumitã clasã. Vom vedea în continuare ce înseamnã “cea
mai adecvatã” ºi ce înseamnã “o anumitã clasã de funcþii”.
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50
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0

Ajustare
Principiul care stã la baza abordãrii care urmeazã este acela cã vom
considera drept criteriu dominant de aproximare forma funcþiei de
aproximare. Pânã acum am acordat importanþã unor criterii cum au fost:
valori prestabilite, variaþie linã sau combinaþii ale acestor criterii. Funcþiile de
interpolare sau aproximare pe care le-am gãsit erau sub formã de
polinoame sau polinoame pe porþiuni. Experienþa ne-a învãþat însã cã atunci
când investigãm o anume realitate ajungem, prin intuiþie sau pornind de la
anumite principii, la un anume tip de dependenþã.

27
Examinând tabelul cu preþuri pe piaþa þãrãneascã la grâu ºi porumb sar putea sã primim sugestia cã aceste preþuri au evoluat “cam la fel”,
proporþional. Nu ar fi oare plauzibilã o dependenþã “proporþionalã” între
aceste douã mãrimi? Sã încercãm. În primul rând aceastã “proporþionalitate”
s-ar traduce printr-o dependenþã a unui preþ faþã de altul sub forma unei
funcþii liniare f(x) = ax + b.
O datã ce am fãcut ipoteza cã dependenþa între mãrimi este liniarã ne
punem problema de a gãsi coeficienþii necunoscuþi a ºi b astfel încât funcþia
gãsitã sã fie “cea mai bunã”. Dar ce înseamnã “cea mai bunã”?

Metoda celor mai mici pãtrate
Sã ne întoarcem la seria noastrã de observaþii pereche (x1,y1), (x2,y2),
…, (xn,yn) ºi sã notãm cu F clasa funcþiilor de un anume tip în cadrul cãreia
selectãm ajustarea noastrã (nu neapãrat liniarã), încercând sã punem într-o
dependenþã funcþionalã mãrimile “x” cu cele “y”. Vom identifica fiecare astfel
de funcþie f din F cu vectorul n-dimensional (f(x1), f(x2), …, f(xn)). În acest
mod este limpede cã cea mai bunã funcþie va fi datã de condiþia ca vectorul
pus anterior sã fie cel mai apropiat de vectorul obþinut din observaþiile
noastre, (y1, y2, …, yn). Ori, între astfel de vectori dispunem de o expresie
care are semnificaþia de distanþã, distanþa euclidianã. Cum nu ne
intereseazã efectiv aceastã distanþã ci numai condiþia de minim vom lucra
de fapt cu pãtratul distanþei:
(f(x1)-y1)2 + (f(x2) - y2)2 +…+ (f(xn) - yn)2.
Funcþia astfel obþinutã va fi cea mai bunã ajustare din clasa de funcþii
aleasã de noi iar metoda se numeºte “metoda celor mai mici pãtrate”,
semnificaþia denumirii constând tocmai în forma expresiei care se
minimizeazã.
Vom face calculele pentru ajustarea liniarã a preþurilor la grâu ºi
porumb. Deoarece am ales ajustarea liniarã rezultã cã va trebui sã gãsim
acele valori ale lui a ºi b care minimizeazã expresia:
E(a,b) = (ax1 + b - y1)2 + (ax2 + b - y2)2 +…+ (axn + b - yn)2
Egalãm cu zero cele douã derivate parþiale ºi obþinem urmãtorul
sistem de douã ecuaþii cu douã necunoscute:
2x1(ax1 + b - y1) + 2x2(ax2 + b - y2) +…+ 2xn(axn + b - yn) = 0
2(ax1 + b - y1) + 2(ax2 + b - y2) +…+ 2(axn + b - yn) = 0
sistem care se mai poate scrie:
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n

n

n

i =1

i =1

a ∑ xi2 + b∑ xi = ∑ xi yi
i =1

n

n

i =1

i =1

a ∑ xi + nb = ∑ yi
Soluþia acestui sistem este:
n

a=

n

n

i =1
n

i =1

n∑ xi yi −∑ xi ∑ yi
i =1

n

n∑

i =1

xi2

− ( ∑ xi )

b=

n

n

i =1

i =1
n

n

n

i =1
n

i =1

∑ xi2 ∑ yi −∑ xi ∑ xi yi
n∑

2

i =1

i =1

xi2

− (∑ xi ) 2
i =1

Pentru datele statistice referitoare la preþurile de grâu ºi porumb s-a
obþinut a = 0,49 ºi b = 4,44. În tabelul de mai jos este reprezentatã grafic
funcþia care ajusteazã liniar valoarea porumbului în funcþie de valoarea
grâului pe piaþa þãrãneascã în 1990.
Regresia preþului la porumb în funcþie de preþul la grâu
prețul la porumb

9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

prețul la grâu

În ceea ce priveºte alegerea celei mai adecvate clase de funcþii
pentru o problemã datã este necesarã cunoaºterea formei grafice pentru
unele funcþii uzuale.
Parabola, f(x) = ax2 + bx + c, se poate prezenta în douã moduri, dupã
cum coeficientul a este pozitiv sau negativ:
a>0
a<0

Funcþia polinomialã de gradul trei, f(x) = ax3 + bx2 + cx + d.
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a>0

a<0

Curba logaritmicã, f(x) = a + blnx, reprezintã un tip de creºtere în care
funcþia este nemãrginitã, dar creºterea tinde la zero:
b>0
b<0

Curba exponenþialã, f(x) = aebx, pentru a, b > 0 reprezintã o creºtere
mai accentuatã decât orice polinom:

Pentru a > 0 ºi b < 0 reprezintã o cãdere abruptã urmatã de o evoluþie
asimptoticã la zero:

Pentru curbele de tip polinomial, ajustarea prin metoda celor mai mici
pãtrate nu pune niciun fel de probleme, coeficienþii fiind soluþia unui sistem
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de ecuaþii liniare. De exemplu dacã dorim sã facem o ajustare cu un
polinom de grad p vom avea de minimizat urmãtoarea expresie:

∑ ( y − a0 − a1 x − a2 x 2 − ... − a p x n ) 2
Scriind sistemul obþinut prin egalarea cu zero a derivatelor parþiale
vom obþine:

∑ ( y ) − a0 n − a1 ∑ ( x) − ... − a p ∑ ( x p ) = 0
∑ ( yx) − a0 ∑ ( x) − a1 ∑ ( x 2 ) −... − a p ∑ ( x p +1 ) = 0
……………………………………………………

∑ ( yx p ) − a0 ∑ ( x p ) − a1 ∑ ( x p +1 ) −... − a p ∑ ( x 2 p ) = 0
ceea ce reprezintã un sistem de p+1 ecuaþii liniare cu p+1 necunoscute.
Nu aceeaºi este situaþia în cazul unei curbe exponenþiale de exemplu.
Sã presupunem cã dorim sã ajustãm o serie de date (x1,y1), (x2,y2),
…, (xn,yn), yI > 0, cu o curbã exponenþialã de forma f(x) = aebx. Expresia
care urmeazã sã fie minimizatã în cadrul utilizãrii metodei celor mai mici
pãtrate este:
E(a,b) = (aebx1 - y1)2 + (aebx2 -y2)2 + … + (aebxn - yn)2
Vom constata imediat cã ar urma sã rezolvãm un sistem de ecuaþii
nelineare, dificil de rezolvat. Având în vedere acest fapt vom proceda în
felul urmãtor. Vom liniariza funcþia f notând g(x) = lnf(x), deci g(x) = lna + bx
ºi ajustãm seria obþinutã prin logaritmarea valorilor yi observate: (x1,lny1),
(x2,lny2), …, (xn,lnyn). Este deci cazul unei ajustãri liniare pentru care ºtim
sã gãsim g(x) = a1x + b1. Prin identificarea vom obþine a = eb1 ºi b = a1.
Ajustarea cãutatã va fi deci f(x) = eb1ea1x = ea1x + b1.
Problema alegerii celei mai convenabile clase de funcþii pentru o
anume ajustare este însã destul de delicatã ºi nu se poate reduce la o
simplã apreciere “vizualã”. Printre cei mai utilizaþi indicatori ai calitãþii unei
ajustãri menþionãm media pãtratelor abaterilor, coeficientul de corelaþie ºi
testul Durbin-Watson.
Media pãtratelor abaterilor se referã exact la expresia care se
minimizeazã atunci când utilizãm metoda celor mai mici pãtrate.
( f ( x1 ) − y1 ) 2 + ( f ( x2 ) − y 2 ) 2 + ... + ( f ( xn ) − y n ) 2
U =
n
Desigur, cu cât U este mai apropiat de zero cu atât ajustarea va fi mai
bunã.
Coeficientul de corelaþie se defineºte prin:
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R = 1−

U

s 2 yi
s yI fiind abaterea medie pãtraticã a valorilor observate yi. Se poate
demonstra cã pentru douã ajustãri diferite urmãtoarele inegalitãþi sunt
echivalente: U1 < U2 ºi R1 > R2.
Deci, cu cât R are o valoare mai apropiatã de 1 cu atât ajustarea este
mai bunã.
Testul Durbin-Watson constã în calcularea urmãtoarei expresii:
2

n −1

d=

∑ ( f ( xi ) − y i + 1 ) − ( f ( xi ) − y i ) 2
i =1

n

∑ ( f ( xi ) − y i ) 2
i =1

Se va consulta tabelul care conþine distribuþia testului Durbin-Watson
pentru a se decide asupra ajustãrii respective (vezi [3], p. 429).

Ajustare prin medii mobile pentru serii dinamice
Seriile de date de care ne-am ocupat pânã acum pot fi particularizate
pentru o clasã largã de probleme. De un interes aparte se bucurã situaþia în
care valorile xi sunt repartizate echidistant, cum ar fi cazul unor date care au
fost înregistrate în timp, la intervale egale. Este cazul a ceea ce se numeºte
serie dinamicã. Pentru astfel de serii, în afara problemelor de care ne-am
ocupat se mai poate pune problema ºi a depistãrii unor anumite tendinþe pe
care le urmeazã un anumit proces. În cadrul acestei problematici, o metodã
care s-a impus este aceea a mediilor mobile, metodã care constã, în
principiu dintr-o serie de ajustãri parþiale pe grupuri de termeni consecutivi,
ajustãri fãcute cu funcþii polinomiale. O ajustare prin metoda mediilor mobile
constã din parcurgerea urmãtoarelor etape:
Alegem un numãr oarecare m ºi considerãm 2m + 1 termeni consecutivi ai unei serii dinamice. Aceºti 2m+1 termeni îi ajustãm printr-o funcþie
polinomialã de forma:
P(t) = a0 + a1t + a2t2 + … + apt p
având gradul p ºi considerând cã am ales termenul din mijloc drept origine.
În concluzie valoarea ajustatã a acestui polinom în punctul ales va fi
P(0) = a0.
Având în vedere sistemul de ecuaþii pe care l-am scris la interpolarea
cu funcþii polinomiale, aceste se poate scrie condensat în forma:
∑ ( yx j ) − a0 ∑ ( x j ) − a1 ∑ ( x j +1 ) − ... − a p ∑ ( x j + p ) = 0
în care j ia valori de la 0 la p corespunzãtor celor p+1 ecuaþii ale sistemului.
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Sunt de remarcat douã lucruri, în primul rând, dupã cum am mai spus
nu ne intereseazã decât a0, în al doilea rând este de remarcat cã a0 se
prezintã, din prima ecuaþie, ca o combinaþie liniarã a valorilor y ale seriei
considerate:
a0 = b 1y-m +b 2y-m+1 + … + b2m+1ym
în care coeficienþii b nu depind de valorile y ci numai de m ºi p. Aceasta nu
spune altceva decât cã odatã determinaþi ei vor putea fi folosiþi pentru orice
serie de date. Pentru diverse situaþii concrete, privind seturi de coeficienþi,
vezi [2]. În cazul particular în care facem o regresie cu medii mobile folosind
funcþia polinomialã de gradul 1 putem observa cã prima ecuaþie a sistemului
este

∑ ( y) − (2m + 1)a

0

= 0 , de unde rezultã cã în acest caz netezirea prin

metoda mediilor mobile conduce la înlocuirea fiecãrui termen al seriei prin
media aritmeticã a 2m+1 termeni situaþi în stânga ºi în dreapta sa.
În tabelul de mai jos se aflã datele statistice privind evoluþia numãrului
de oi în Anglia. Asupra acestor date s-a efectuat o regresie liniarã ºi o
netezire cu metoda mediilor mobile pentru m = 3.

mii

Evoluþia numãrului de oi în Anglia
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În primul rând cu aceea cã o analizã mai aprofundatã a calitãþii unei
ajustãri o vom face dupã introducerea unor noþiuni de statisticã.
În al doilea rând vã voi supune atenþiei urmãtoarea serie de date:
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

1.350
1.960
2.270
2.483
2.730
3.091
3.647
4.620
5.497
6.260
7.012
7.618
8.131
8.593

8
8
9
10
11
11
12
16
18
19
20
21
22
23

Asupra coloanelor 2 ºi 3 s-a fãcut o regresie liniarã care a furnizat o
dreaptã de regresie pe care o vedeþi în desenul de mai jos, obþinându-se
coeficientul de corelaþie R = 0.998.
25
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0
0
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Datele din tabel reprezintã, în prima coloanã numãrul de aparate de
radio la care s-au solicitat permise (în mii) iar în a doua coloanã numãrul de
bolnavi psihici la 10.000 de locuitori în Anglia în perioada menþionatã [2]. Cu
greu se poate spune, în ciuda valorii excepþionale a coeficientului de
corelaþie, cã existã vreo legãturã realã între cele douã serii de date.
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În concluzie, hotãrâtoare nu sunt elementele de matematicã, oricât de
sofisticate, ci raþionamentul specific domeniului pe care-l studiem. Din acest
punct de vedere matematica nu este decât un instrument. Preþios ºi
indispensabil dar totuºi un instrument.
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STUDIU PRELIMINAR CU PRIVIRE LA BLOCUL
“POPULAÞIE ªI FORÞÃ DE MUNCÃ”
Anca DACHIN, Elena-Antineea STROE,
Institutul de Economie Naþionalã

1. Obiectivele ºi premisele generale ale blocului
Proiectarea blocului “Populaþie ºi forþã de muncã” este conceputã
astfel încât sã permitã simularea pe termen mediu, cu pas anual, a
principalelor fenomene demografice ºi demoeconomice.
Obiectivele principale ale blocului sunt urmãtoarele:
1. prognoza populaþiei totale ºi pe principalele structuri;
2. calculul indicatorilor demografici derivaþi necesari caracterizãrii
sistemului populaþiei;
3. determinarea nivelului resurselor de muncã ºi a principalelor lor
structuri;
4. determinarea nivelului ºi structurilor populaþiei ocupate;
5. reflectarea stãrii ºi miºcãrii pieþei muncii.
De regulã, în modelele macroeconomice datele privind populaþia sunt
considerate exogene, deoarece se determinã pe baza miºcãrii sistemului
dupã legi demografice specifice. În cazul nostru acestea se determinã
endogen, suportând influenþe cuantificate în cadrul modelului. Chiar ºi în
aceste condiþii, însã, sistemul populaþiei are o autonomie evidentã ºi se
constituie într-un subsistem al blocului.
Delimitarea resurselor de muncã, ce reprezintã o subpopulaþie complexã, are alte determinãri de naturã economicã, juridicã ºi psihosocialã,
acestea reprezentând oferta de forþã de muncã potenþialã. Deºi resursele
de muncã sunt o componentã a populaþiei totale, acestea sunt tratate
separat în subsistemul “Forþã de muncã” unde se realizeazã confruntarea
cu cererea de forþã de muncã, exprimatã prin numãrul populaþiei ocupate ºi
locurile de muncã vacante, obþinându-se astfel o imagine tradusã în
indicatori ai pieþei muncii. Dacã, în general, sistemul populaþiei privit din
punctul de vedere demografic se caracterizeazã printr-o inerþie a miºcãrii pe
termen lung, încadrarea în anumite subpopulaþii, în special populaþie activã
ºi populaþie ocupatã, este foarte sensibilã la comportamentul economiei, ºi
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în mod direct al sistemului producþiei. Evoluþia subsistemului “Forþã de
muncã” este un efect al evoluþiei structurilor economice, dar prin anumite
componente ale sale (nivelul calificãrii, presiunea sindicalã etc.) le
influenþeazã la rândul sãu pe acestea.
În cadrul blocului se contureazã astfel douã subsisteme:
1. subsistemul “Populaþie”;
2. subsistemul “Forþã de muncã”.
Indicatorii calculaþi sunt, pe de o parte, de nivel agregat, ce vor fi preluaþi de blocul central, iar pe de altã parte, specifici blocului prin capacitatea
de caracterizare a stãrii ºi miºcãrii populaþiei sub multiplele ei aspecte. De
asemenea, aceºtia trebuie sã satisfacã cererea altor blocuri ale modelului,
pe mãsurã ce aceasta va fi exprimatã. Legãtura directã a blocului cu
celelalte blocuri se face, cu unele excepþii, prin intermediul subsistemului
“Forþã de muncã”.
Nivelul agregat cuprinde ºi o serie de indicatori privind unele structuri
importante, întrucât numai nivelul general al acestora nu este suficient de
semnificativ. Pentru o prezentare mai completã a populaþiei, a resurselor de
muncã ºi a pieþei muncii este necesarã determinarea structurilor pe grupe
de vârstã, sex, ramurã ºi statut profesional.
La nivelul dezagregat, gradul de detaliere este foarte ridicat, lista indicatorilor fiind deschisã ºi posibil de completat ulterior ca urmare a unor noi
cerinþe ale modelului. Considerãm însã cã mulþi indicatori nu vor putea fi
calculaþi în cadrul modelului, aceºtia nefiind disponibili sub formã de date
statistice, care sã ofere o imagine coerentã a fenomenelor reale din trecut ºi
prezent.
Definirea indicatorilor s-a fãcut, în mãsura posibilitãþilor, în conformitate
cu recomandãrile Biroului Internaþional al Muncii. Prezentarea lor în formã
extinsã a fost necesarã pentru clarificarea conceptelor ºi evitarea unor
confuzii metodologice privind modul de calcul al unor indicatori.

2. Analiza comparativã a modelelor teoretice ºi econometrice.
Modele demografice ºi demoeconomice
Variabila demograficã este de regulã încorporatã în modele fie sub
forma populaþiei totale, a ratei medii anuale de creºtere a populaþiei, fie a
populaþiei active sau a populaþiei ocupate.
Modelele prin care se determinã mãrimea ºi structura unor indicatori
specifici populaþiei privitã ca sistem demografic sunt modelele demografice
deterministe sau stohastice, care cuprind numai variabile demografice.
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Modelele care includ variabila demograficã într-un model economic mai general, în corelaþie cu indicatori economici, sunt modelele demoeconomice.
A. Modele demografice
Modelele demografice reprezintã fenomenele demografice sub forma
uneia sau a mai multor funcþii matematice, raportându-se la douã sau mai
multe variabile demografice mãsurabile. Obiectivul lor principal este de a
reduce o mare masã de cifre la câþiva parametri de bazã, de a permite
reprezentarea aproximativã a realitãþii într-o formã simplificatã.
Toate modelele încearcã sã reprezinte realitatea, bazându-se în
diferite grade pe datele reale. Astfel, dupã cum acestea depind mai mult sau
mai puþin de datele observate se pot distinge douã mari categorii1:
a) modelele care folosesc un sistem de ipoteze simple sau postulate
(ex. tipul populaþiei stabile) fãrã a fi necesarã recurgerea la date
observate;
b) modelele care nu se pot utiliza fãrã sã se dispunã de date
observate. În aceastã categorie se include majoritatea tabelelor tip
de mortalitate. Ele decurg din analiza sistematicã a schemelor de
mortalitate, ca ºi din descoperirea ºi folosirea schemelor comune.
În general, cea mai mare parte a modelelor se situeazã între aceste
douã extreme, fundamentarea lor nu este nici pur empiricã, nici pur teoreticã.
Considerãm cã prezintã interes descrierea sinteticã a unor modele referitoare la mortalitate, nupþialitate, fertilitate ºi repartiþia pe vârste, având în vedere rolul important pe care acestea îl joacã în simularea datelor demografice.
I. Modele de mortalitate
Cel mai vechi model demografic este tabela de mortalitate, care
reprezintã un tablou al efectelor ratelor de mortalitate pe vârste pentru o
generaþie. Tentativele de descriere printr-o funcþie matematicã unicã a
mortalitãþii pe întreaga perioadã a unei existenþe s-au lovit de dificultãþile de
a reproduce forma caracteristicã a ratelor de mortalitate pe vârste. Aceastã
dificultate a condus la reînnoirea concepþiei modelelor de mortalitate sau a
tabelei tip de mortalitate. În locul raportãrii la o singurã vârstã s-a trecut la
raportarea riscului de deces pentru o vârstã datã la riscurile observate la
alte vârste sau la riscurile observate în alte populaþii de aceeaºi vârstã.
În continuare, prezentãm câteva modele de mortalitate întâlnite în
literatura de specialitate.
1

ONU, Manuel X. – Tehniques indirectes d’estimation demographique, New York, 1984.
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1. Tabele tip de mortalitate ale Naþiunilor Unite
Divizia “Populaþie” ONU a elaborat primul sistem de tabele tip de
mortalitate în cursul anilor ’50 care se bazeazã pe un set de 158 tabele de
mortalitate observate pentru fiecare sex. S-au stabilit tabele tip
presupunând cã valoarea fiecãrui parametru 5qx (probabilitatea de deces
între vârsta x ºi vârsta x+5 în tabela de mortalitate) este o funcþie a valorii
precedentului parametru q, cunoscând 5qx-5 (cu excepþia primelor grupe de
vârstã, cãrora le corespund 1q0 ºi 4q1, toate celelalte sunt cincinale).
Ipoteza constã în faptul cã e suficientã cunoaºterea unui singur
parametru de mortalitate (1q0 sau un “nivel” echivalent care indexeazã
valorile lui 1q0 utilizate) pentru a întocmi o tabelã de mortalitate completã.
Aceste tabele tip ale ONU sunt modele cu un singur parametru.
Modelul prezintã dezavantajul cã pornind de la 158 de tabele
coeficienþii de regresie ai ecuaþiilor ajustate care au fost estimaþi nu sunt toþi
de aceeaºi calitate, datele prezentând multiple erori (provenind din þãri în
curs de dezvoltare). Din cauza acestor defecte ºi a faptului cã un sistem cu
parametru unic e lipsit de supleþea cerutã pentru a reda convenabil
varietatea cazurilor care se întâlnesc în realitate, tabelele ONU au fost
înlocuite cu alte tabele.
2. Tabele tip de mortalitate regionale Coale ºi Demeny1
Aceste tabele au fost extrase dintr-un ansamblu de 192 tabele de
mortalitate pe sexe înregistrate pentru populaþii reale, majoritatea
raportându-se la þãri întregi, iar unele corespunzând regiunilor.
Analiza preliminarã a fãcut sã aparã 4 scheme diferite de mortalitate
pe care autorii le-au denumit: tipul Nord, tipul Sud, tipul Est ºi tipul Vest
dupã predominanþa în fiecare a þãrilor europene aparþinând diferitelor
regiuni, de unde ºi adjectivul de “regional” aplicat ansamblului.
Ansamblul acestor tabele este considerat modelul cel mai general ºi
cel mai suplu de care se dispune. În folosirea acestor modele problema cea
mai importantã este de a alege schema de mortalitate care reprezintã cel
mai bine þara sau regiunea studiatã. Alegerea unei scheme corespunzãtoare þinând cont de anumite criterii prezintã o importanþã deosebitã dacã se
urmãreºte estimarea indirectã a mortalitãþii infantile ºi juvenile. Estimãri
foarte diferite pot rezulta din aceleaºi date în funcþie de schema aleasã.

1

Coale, Ansley J.; Demeny, Paul – Regional Model Life Tables and Stable Population,
Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1966.
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3. Tabele tip de mortalitate Ledermann ºi Breas1
În acest caz s-a aplicat analiza factorialã în determinarea variabilelor
sau a factorilor principali care explicã variaþia constantã într-un sistem de
154 de tabele de mortalitate observate. (Baza de date este identicã celei care
a servit primelor tabele ONU ºi prezintã aceleaºi avantaje ºi dezavantaje).
Autorii au considerat cã 5 factori explicã esenþa acestei variaþii, ºi
anume:
1. nivelul general de mortalitate;
2. relaþia dintre mortalitatea juvenilã ºi mortalitatea adultã;
3. schema de mortalitate sub vârsta de 5 ani;
4. schema de mortalitate la vârste mai avansate;
5. diferenþa dintre mortalitatea masculinã ºi femininã de la 5 la 70 de
ani.
Ulterior Ledermann2 a elaborat o serie de tabele tip de mortalitate cu
unul ºi doi parametri, bazat pe o analizã de regresie a 154 tabele de
mortalitate observate. Tabelele tip au fost obþinute estimând probabilitatea
de deces între vârstele x ºi x+5, adicã a parametrului 5qx, pentru bãrbaþi,
femei ºi pe total, prin ecuaþii de regresie logaritmicã de tipul:
ln5qx = ao(x) + a1(x) lnQ
(1)
pentru modele cu un parametru ºi
(2)
ln5qx = bo(x) + b1(x) lnQ1 + b2(x) lnQ2
pentru modele cu doi parametri unde:
Q, Q1, Q2 – variabile independente utilizate în fiecare caz;
ai(x) ºi bi(x) – coeficienþii estimaþi de regresie pentru grupele de vârstã x
la x+5.
În timp ce primele modele ONU ºi cele 4 modele de regresie CoaleDemeny se bazeazã pe o singurã variabilã independentã, Ledermann a
estimat diferite sisteme de coeficienþi de regresie pentru ecuaþiile (1) ºi (2),
fiecare bazat pe o variabilã diferitã sau pereche de variabile independente.
Folosirea diferitelor variabile independente pentru a construi fiecare
ansamblu de tabele tip permite utilizatorului sã evite mai uºor distorsiunea
rezultatã din definirea unui tabel tip printr-o valoare observatã.
Acest model prezintã o caracteristicã care nu se regãseºte în altele:
furnizeazã nu numai valori estimative ale probabilitãþilor de deces, dar ºi o
mãsurã a dispersiei valorilor observate în jurul valorilor estimative. Mãsurile
1

2

Ledermann, Sully; Breas, Jean – Les dimensions de la mortalite, Revista “Population”,
vol. 14, nr. 4/oct-dec. 1959, p. 637-682.
Ledermann, Sully – Nouvelles tables types de mortalite, Travaux et Documents, Cahier
nr. 53, Paris, Institut National d’Etudes Demographiques, 1969.
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de dispersie astfel obþinute indicã amploarea posibilã a divergenþelor între
valorile estimative ºi valorile reale.
Modelul exprimã diferenþele între sexe în schemele de mortalitate pe
vârste ºi mãsura în care aceste diferenþe variazã în funcþie de nivelul global
de mortalitate observat în tabele. În situaþia unei mortalitãþi mari, efectele
unei mortalitãþi materne se exprimã printr-un exces marcat de mortalitatea
femeilor la începutul perioadei lor de procreare, care nu se regãseºte în
tabelele din acelaºi model corespunzând la niveluri mai mici de mortalitate.
4. Sistemul “Logit”-Brass1
William Brass a propus un model mai suplu cunoscut sub numele de
sistemul “logit”. Modelul încearcã sã reuneascã matematic douã tabele de
mortalitate diferite. Brass a descoperit cã o anumitã transformare a
probabilitãþilor de supravieþuire pânã la vârsta x (valorile l(x) în aceste
tabele) face aproximativ linearã relaþia între probabilitãþile corespondente
tabelelor de mortalitate diferite. Dacã se noteazã λ(l(x)) aceastã
transformare a valorii l(x) pentru date empirice avem:

λ(l*(x)) = α + β(l(x))

(1)

l*(x) ºi l(x) – probabilitãþi de supravieþuire pânã la vârsta x provenind
din douã tabele de mortalitate diferite;
α, β – constante.

λ(l(x)) – logit(1-(l(x)) = 0,5 ln((1-l(x))/l(x))

(2)

este un caz particular al acestei funcþii calculat pentru complementul
probabilistic al lui l(x) ºi nu pentru l(x) cum e cazul în statisticã, unde logit al
probabilitãþii p se scrie: logit (p) = 0,5 ln(p/(1-p))
Din ecuaþiile (1) ºi (2) rezultã expresia:
l*(x) = (1 + exp(2α + 2βλ(l(x)))-1
(3)
în aºa fel încât, pentru toatã seria de valori ale lui l(x) care definesc o
tabelã, se poate obþine o altã serie a lui l*(x) utilizând o pereche oarecare de
valori ale lui α ºi β.
Ecuaþia (3) permite stabilirea tabelelor tip de mortalitate prin simpla
alegere a unei reguli corespunzãtoare. Acest model se preteazã foarte bine
la proiecþia mortalitãþii. Dacã se cunosc curbele de mortalitate trecute ºi
prezente ale unei populaþii, se pot determina tendinþele parametrilor α ºi β
utilizând sistemul “logit” pentru a le ajusta ºi cu ajutorul câtorva parametri se
pot proiecta aceste tendinþe pentru obþinerea estimãrilor mortalitãþii viitoare.
1

Brass, William – The Demography of Tropical Africa, Princeton, New Jersey, Princeton
University Press, 1968.
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5. Tabele tip de mortalitate stabilite de ONU pentru þãrile în curs de
dezvoltare
Divizia de populaþie ONU a elaborat un nou sistem de tabele tip de
mortalitate1 bazate pe datele provenind din þãrile în curs de dezvoltare care
cuprind 36 de tabele pentru fiecare sex, acoperind o gamã largã de niveluri
de mortalitate.
Noile tabele ONU se aseamãnã cu cele Coale-Demeny prin faptul cã
aici se prezintã în detaliu scheme distincte pentru curbele de mortalitate pe
vârste. În plus, ele au o mai mare supleþe permiþând utilizarea lor pentru a
stabili alte scheme. Din aceastã privinþã ele se apropie de sistemul logit
propus de Brass. Cu datele disponibile s-au determinat 4 scheme de
mortalitate. Dupã predominanþa acestora în anumite regiuni geografice s-au
conturat urmãtoarele 5 regiuni: latino-americanã, chilianã, Asia de Sud-Est,
Extremul Orient, “generalã” (reprezintã media ansamblului celor patru).
Aceste regiuni se caracterizeazã prin niveluri diferite ale mortalitãþii infantile,
juvenile, adulte ºi la vârstã avansatã precum ºi prin cauze diferite de deces.
Acest model combinã avantajele sistemului regional Coale-Demeny ºi
caracterul sãu detaliat cu supleþea proprie sistemului logit al lui Brass. Acest
atribut a fost obþinut elaborând fiecare model prin analiza elementelor
principale ºi punerea în relaþii a datelor. Aceastã punere în relaþii a permis
evidenþierea celor 4 scheme.
Ecuaþiile modelului sunt de forma:

logit (nqx) = U 0cx +

K

∑a U
i

c
ix

(1)

i =1

nqx - probabilitatea de deces observatã între vîrstele x ºi x+n;
U 0cx - media generalã (exprimatã în termeni logit) pentru relaþia c
U ixc - ecartul caracteristic al probabilitãþii obsevate în raport cu media
ai – coeficient care exprimã mãrimea acestui ecart
Pentru a construi modelele cu parametru unic prezentat în tabele se
foloseºte ecuaþia (1) cu K = 1, apoi fixând valorile K = 2 ºi K = 3 ºi alegând
pe cea a lui ai se stabilesc curbele de mortalitate care diferã de cele din
tabelele imprimate.
Aceastã posibilitate creºte supleþea folosirii modelelor.

1

Model Life Tables for Developing Countries, Publication des Nations Unies, numãr de
vânzare E 81 XIII 7.
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II. Modele de nupþialitate
Coale1 a descoperit, studiind frecvenþa primelor cãsãtorii în diverse
populaþii feminine, cã acestea se pot reduce toate la o schemã tip comunã.
Curbele observate ale frecvenþei primelor cãsãtorii pe vârste nu diferã decât
prin:
− vârsta când se încep cãsãtoriile;
− rata acestor cãsãtorii;
− proporþia celor care se cãsãtoresc cel mai târziu.
Deci o transformare a originii lor, ca ºi a treptelor orizontale ºi
verticale este suficientã pentru a le reduce la o regulã (normã) comunã.
Aceastã regulã permite calcularea unei funcþii empirice de probabilitate R(x)
ale cãrei valori cuantificã probabilitatea primelor cãsãtorii la fiecare vârstã.
Prin tatonãri, Coale a ajuns la ajustarea acestei funcþii R(x) prin funcþia
dublu exponenþialã:
RS(x) = 0,174exp(-4,411exp(-0,309x))
(1)
2
S-a arãtat mai târziu cã aceastã funcþie se reprezintã cu o aproximare
foarte bunã prin funcþia de densitate care corespunde unei sume infinite de
variabile aleatorii independente, distribuitã în mod exponenþial.
Se obþine funcþia de densitate:
g(a) =(0,1946θ/y)exp((-0,174/y)(a-a0-6,06y)-exp((-0,288/y)(a-a0-6,06y))) (2)
θ – proporþia celor ce se cãsãtoresc;
a0 – vârsta de începere a primelor cãsãtorii;
y – factor de treaptã, indicând numãrul anilor de nupþialitate;
a – vârsta.
Modelul descrie numai situaþia primelor cãsãtorii într-o cohortã. În
practicã proporþia femeilor cãsãtorite observate în cursul unei perioade date
poate fi reprezentatã într-o manierã satisfãcãtoare prin acest model.
III. Modele de fertilitate
1. Modelul Coale-Trussell1
Modelul generalizeazã schema fertilitãþii naturale ºi permite reprezentarea fertilitãþii efective a populaþiei care practicã limitarea voluntarã. Acest
1

Coale, A.J. – Age patherns of marriage.
Coale, A.; McNeil, Donald – “The distribution by age of the frequency of first marriage in
a female cohort”, Journal of the American Statistical Association, vol. 67 nr. 340, dec.
1974, p. 185-258.
1
Coale, Ansley J.; Trussell, T. James – Model fertility schedules variations in the age
structure of childbearing in human populations, Populations Index, vol. 40, nr. 3, apr.
1974, p. 185-258.
2
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model se bazeazã pe ipoteza cã fertilitatea matrimonialã fie urmeazã fertilitatea naturalã (în absenþa limitãrii deliberate a naºterilor) fie se diferenþeazã
de aceasta într-o mãsurã ce creºte o datã cu vârsta dupã o schemã tipicã.

Φ(x) = Mh(x)exp(mν(x))

(1)

Φ(x) - fertilitatea matrimonialã la vârsta x;
h(x) - fertilitatea naturalã la vârsta x
M - parametru care exprimã nivelul de fertilitate naturalã pe care îl
atinge populaþia în absenþa oricãrei limitãri voluntare
ν(x) - schema tipicã a diferenþei faþã de fertilitatea naturalã în cazul
limitãrii deliberate a naºterilor (se înlocuieºte vârsta x cu
indicele ºi pentru a arãta cã în general nu se utilizeazã decât
rate raportîndu-se la grupe de vârstã cincinale)
m - gradul în care se practicã limitarea deliberatã a naºterilor.
Pentru adaptarea acestui model la toate populaþiile ale cãror rate de
fertilitate matrimonialã sunt cunoscute este suficientã determinarea valorilor
parametrilor M ºi m. (Autorii sugereazã douã modalitãþi posibile de a estima
aceºti parametri)
Valorile funcþiei tip ν(i) sunt negative sau unele cresc o datã cu vârsta.
O valoare pozitivã a lui m indicã faptul cã în populaþia studiatã fertilitatea
matrimonialã rãmâne din ce în ce mai mult în urma fertilitãþii naturale. Dacã
m = 0, fertilitatea matrimonialã ºi cea naturalã urmeazã aceeaºi schemã.
Modelul poate servi nu numai pentru a studia schemele de fertilitate
matrimonialã efective într-o populaþie, dar ºi pentru a construi pentru
aceastã fertilitate curbe timp foarte utile la sfârºitul simulãrilor.
Modelul Coale-Trussell poate fi combinat cu modelul nupþialitate
descris pentru a obþine ferilitatea globalã:
f(x) = G(x)Φ(x)

(2)

unde: f(x) – fertilitatea pe vârste;
G(x) – proporþia cãsãtoriilor la vârsta x.
Modelul (2) prezintã 5 parametri ai fertilitãþii globale:
1) Φ – proporþia oamenilor care se cãsãtoresc cel mai târziu;
2) a0 – vârsta la care începe cãsãtoria;
3) y – cadenþa cãsãtoriilor;
4) M – nivelul global al fertilitãþii matrimoniale;
5) m – diferenþa în raport cu fertilitatea naturalã.
Coale ºi Trussell au construit un ansamblu de scheme tip ale fertilitãþii
f(x) pe vârste rezolvând ecuaþia (2) pentru diverse valori ale lui a0, y ºi m.
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2. Modelul Gompertz al lui Brass1
În modelul Gompertz relaþional al fertilitãþii pe vârste ale femeii, Brass
reduce la 2 cei 3 parametri din modelul Coale-Trussell pentru a determina
curba de fertilitate pe vârste, postulând o relaþie dintre curba “normalã” ºi
oricare curbã de fertilitate.
Brass considerã cã proporþia fertilitãþii globale pânã la vârsta x
urmeazã o funcþie de distribuþie de tip Gompertz de forma:
F(x)/TF = exp(A exp(Bx))

(1)

F(x) – fertilitatea cumulatã pânã la vârsta x;
TF – fertilitatea globalã;
A, B – constante; A < 0.
Prin logaritmare se obþine:

η(F(x)) = ln(-A) + Bx

(2)

Acest model, unde η(F(x)) este o funcþie linearã de vârstã, reprezintã
destul de bine coeficienþii observaþi pentru partea centralã a perioadei de
procreare, dar mult mai puþin bine pãrþile sale extreme.
Prin înlocuirea variabilei x exprimând vârsta printr-o funcþie de x, care
se poate interpreta ca o transformare η a unei curbe tip de fertilitate pentru
aceastã vârstã, ecuaþia (2) devine:

η(F(x)) = α + β(FS(x))

(3)

Transformarea η a curbei de fertilitate observatã este o funcþie liniarã
a aceleiaºi transformãri a curbei normale.
α - determinã vârsta la care se aplicã curba sau vârsta la care
jumãtate din procreaþia globalã a avut deja loc;
β - gradul de concentrare a curbei;
Fs(x) - fertilitatea specificã la vârsta x.
Acest model este mai uºor de folosit decât cel elaborat de Coale ºi
Trussell.
IV. Modele de repartiþie pe vârste
Modelul populaþiei stabile2
Modelul populaþiei stabile reprezintã o stare limitã spre care ar tinde o
populaþie ce ar fi supusã un timp îndelungat aceleiaºi legi de fertilitate ºi
1

2

Brass, William – The relation Gompertz model of fertility by age of woman, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, 1978.
Trebici, Vladimir – Demografia, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1979, p.
305-327.

45
mortalitate. O populaþie umanã este supusã în fiecare moment schimbãrilor
ce afecteazã numãrul ºi structura pe vârste. La o populaþie închisã fãrã
migraþie schimbarea este provocatã de 2 procese: creºterea datoratã
naºterilor ºi descreºterea datoratã deceselor. O populaþie este descrisã prin
intermediul a 3 variabile: intensitatea creºterii, intensitatea descreºterii ºi ca
rezultantã, structura pe vârste.
Conceptul populaþiei stabile enunþat de A.J. Lotka aratã cã în aproape
toate populaþiile unde fertilitatea ºi motalitatea rãmîn constante mult timp se
stabileºte o repartiþie pe vârste constantã, caracteristicã ratelor de fertilitate
ºi mortalitate ºi independente de repartiþia iniþialã.
Evenimentele demografice sunt presupuse cã se petrec în
urmãtoarele condiþii (ipoteze):
− populaþia este de tip închis;
− proporþia populaþiei de vârstã x la momentul t este independentã
de timp;
− funcþia de supravieþuire este independentã de timp.
Modelul prezintã 3 proprietãþi:
1. rata intrinsecã a natalitãþii este constantã în timp;
2. rata intrinsecã a motalitãþii este constantã în timp;
3. rata intrinsecã a creºterii naturale este constantã în timp.
Concluzia este cã structura pe vârste a unei populaþii stabile e datã în
totalitate de modelul de mortalitate ºi de rata intrinsecã de creºtere naturalã.
Lotka a denumit aceastã populaþie «stabilã» ºi a arãtat cã
repartizarea stabilã pe vârste prezintã urmãtoarea formã:
c(x)=b exp(-rx)l(x)
(1)
unde: c(x) – proporþia infinitezimalã a populaþiei stabile la vârsta exactã x
(c(x) este de fapt o funcþie de densitate);
b – rata constantã a natalitãþii;
l(x) – probabilitatea de supravieþuire de la naºtere pânã la vârsta x;
y – rata constantã a creºterii naturale.
Fundamentarea matematicã a modelului populaþiei stabile elaborat de
Lotka a fost dezvoltatã ulterior de A. Coale, P. Demeny, Jean BourgeoisPichat.
În afarã de populaþia stabilã mai existã ºi aºa-numitele populaþii cvasistabile ºi parþial stabile. (Populaþie parþial stabilã (semi-stable population):
populaþie teoreticã, cu distribuþii invariabile pe vârste, fertilitate ºi mortalitate.
Populaþie având în fiecare moment relaþii între distribuþia pe vârste, fetilitate
ºi mortalitate. Populaþie cvasistabilã (quasi-stable population): populaþia în
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care fertilitatea rãmâne neschimbatã, iar mortalitatea pãstreazã o distribuþie
pe vârste aproape neschimbatã. Conceptul se referã la populaþia þãrilor în
curs de dezvoltare.)
Modelul populaþiei stabile se foloseºte la analiza procesului îmbãtrânirii
demografice. Datoritã ariei mari de utilizare a modelului în calculele demografice ºi economice, s-au elaborat tabele de populaþii stabile-tip ca ºi în
cazul tabelelor de mortalitate cu care sunt asociate. Asemenea tabele tip au
fost publicate de ONU pentru a servi la estimãri demografice, mai ales în
cazul când alte modele nu dau o ajustare acceptabilã.
Metode de proiectare demograficã a populaþiei totale
Pentru proiectarea populaþiei totale trebuie luatã în consideraþie evoluþia
principalelor fenomene demografice, reunind contribuþia lor specificã. Astfel,
în funcþie de datele disponibile ºi de precizia cerutã în determinarea
numãrului ºi structurii populaþiei totale, se pot utiliza 3 categorii de metode
de proiectare:
1. Metode matematice, folosite numai la proiectãrile globale. Acestea
constau în utilizarea unor ecuaþii matematice pornind, în general, de la cifrele
furnizate de recensãmintele populaþiei. Cea mai simplã metodã este calcularea creºterii medii anuale a populaþiei între ultimele douã recensãminte ºi
proiectarea populaþiei înregistrate la ultimul recensãmînt, adãugându-i-se
pentru fiecare din anii de perspectivã aceastã creºtere medie anualã, ceea
ce presupune cã în viitor populaþia va creºte în progresie aritmeticã. Dacã
existã date asupra evoluþiei numãrului populaþiei la mai multe momente, se
pot face extrapolãri folosind la alegere o serie de curbe (parabola de gradul
II, curbã exponenþialã, curba lui Gompertz, curba logisticã).
2. Metode economice. În aceastã categorie se încadreazã metodele
care proiecteazã populaþia în directã legãturã cu factorii economici, stabilind
relaþii cantitative între indicatori ai dezvoltãrii economice ºi evoluþia
numãrului populaþiei. Metodele economice se aplicã în deosebi la nivel
regional, unde legãtura dintre conjunctura economicã ºi evoluþia populaþiei
este mai uºor de detectat ºi mãsurat.
3. Metoda componentelor. Metoda cu cea mai mare utilizare în
practica mondialã pentru elaborarea prognozelor privind numãrul populaþiei
în funcþie de sex ºi vârstã, ºi care a fost folositã ºi pentru elaborarea
sistemului de prognoze ale Comisiei Naþionale de Statisticã, este metoda
componentelor. Avantajul acestei metode constã în faptul cã are un caracter
analitic, þinând cont de toate componentele esenþiale care determinã modi-
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ficãri ale numãrului ºi structurii populaþiei: fertilitatea pe vârste, probabilitatea
de supravieþuire pe vârste ºi sexe, migraþia în funcþie de sex ºi vârstã.
Potrivit acestei metode calculele se întocmesc separat pentru populaþia
fiecãrui sex pe vârste pe baza unei ipoteze care caracterizeazã evoluþia
probabilã a fertilitãþii, mortalitãþii ºi migraþiei ºi apoi prin însumarea datelor
pentru cele douã sexe se obþine populaþia totalã. Etapele metodei sunt:
1. proiectarea populaþiei iniþiale;
2. determinarea numãrului de nãscuþi;
3. proiectarea nãscuþilor.
Aceastã ordine este determinatã de faptul cã nãscuþii perioade de
perspectivã sunt rezultatul fertilitãþii populaþiei de 15-49 de ani existentã în
fiecare din anii de perspectivã, proiectatã în prealabil.
Legãtura dintre elementele care determinã modificarea numãrului ºi
structurii populaþiei pe sexe ºi vârste este datã de relaþia:
P t +n =

2

∑
b =1

2

∑ ( Pxt,b − M xt ,,tb+ n − E xt ,,tb+1 + I xt ,,tb+ n ) + ∑ N bt ,t + n
x =0

b =1

în care:
t - data de la care pornesc calculele;
n - numãrul de ani, de la data începerii calculelor;
x - vârsta (0, 2, …, ω−1, ω) în ani;
ω - limita superioarã a vieþii omeneºti;
b - sexul (1 masculin, 2 feminin);
P - numãrul populaþiei;
M - numãrul deceselor;
E - numãrul emigranþilor;
I - numãrul imigranþilor.
B. Modele demoeconomice
Modelele demoeconomice reflectã influenþa reciprocã dintre sistemul
populaþiei ºi sistemul economic. Acestea pot fi deterministe sau stohastice,
macroanalitice sau microanalitice.
Primul model explicit care confruntã cele douã variabile, populaþia ºi
economia aparþin lui Thomas R. Malthus (1) care considerã cã populaþia
creºte în progresie geometricã iar mijloacele de subzistenþã în progresie
aritmeticã. În epoca modernã aceastã teorie a fost reluatã de teorii
neomalthusiene generând divergenþe de pãreri care au dus la îmbogãþirea
1

Malthus, Thomas R. – Essay on the Principle of Population, 1798
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studiilor legate de cuantificarea raportului dintre creºterea economicã ºi
populaþie ºi la dezvoltarea modelelor demoeconomice.
Perioada ultimilor 50 de ani este caracterizatã printr-o reluare a modelelor de tip macro, care includ populaþia ca o variabilã principalã. Dezvoltarea modelelor demoeconomice a fost impulsionatã de “explozia demograficã” din þãrile în curs de dezvoltare cu problemele actuale pe care aceasta
le presupune. În literatura de specialitate, au apãrut mai întâi modele aplicabile la nivelul economiei naþionale, iar ulterior, dupã 1970, modele care coreleazã evoluþia populaþiei lumii cu resursele naturale disponibile ale planetei.
Primele modele de creºtere economicã din perioada postbelicã
utilizau rata globalã de creºtere a populaþiei ca variabilã exogenã, fiind
consideratã egalã cu rata de creºtere a populaþiei active.
1. Modelele Harrod-Domar2
În modelele Harrod ºi Domar (1956), considerate ca neokeynesiste,
funcþia principalã este cea de investiþie, de forma:
δI 1
Iν =
δt α
în care:
α – înclinaþia spre acumulare sau economie;
ν – inversul coeficientului marginal al capitalului sau rata dobânzii
naþionale a investiþiilor.
În aceste modele investiþia dintr-o perioadã oarecare depinde de
urmãtorii factori:
I = I0 · eανít
În condiþiile folosirii integrale a forþei de muncã, condiþia de creºtere
este ca investiþia sã creascã exponenþial cu o ratã determinatã de rata de
creºtere este ca investiþia sã creascã exponenþial cu o ratã determinatã de
rata de creºtere a populaþiei, prin intermediul mecanismelor acumulãrii.
2. Modelul Coale-Hoover1 este construit pe o funcþie de acumulare ºi
o funcþie de investiþie, fãcându-se distincþia dintre noþiunea de investiþie
demograficã ºi investiþia productivã.
Totalul cheltuielilor publice ºi al investiþiilor private este F = E (acumulare totalã) prin integrarea funcþiei de acumulare a lui Keynes: d(E/C) =
ed(R/C), în care:
2

1

Prezentat în: Vladimir Trebici, Demografia, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1979, p. 428.
A.J.Coale, E. M. Hoover – Population Growth and Economic Developement in Low
Income Countries, 1958

49
e - parametru constant care are dimensiunea ratei de acumulare;
R - venitul naþional;
C - consumul total.
eR − F0
f = eR − 0
C
(1)
C0
F - cheltuielile din anul t.
F=D+W
D - investiþii în echipamente productive (fonduri fixe productive) considerate ca variabilã exogenã determinatã de politica de dezvoltare
W - investiþii demografice legate direct de populaþie ºi de creºterea
acesteia, compuse din: Wc – investiþii pentru populaþia actualã ºi
Wi – investiþii pentru populaþia suplimentarã.
Modelul este construit având în vedere urmãtoarele ipoteze:
a) nevoile sociale iniþiale ale unui nou membru al societãþii reprezintã de
zece ori cheltuiala socialã anualã a acestui membru în continuare sau:
Wi
= 10 ⋅ r
Wc
r - rata realã de creºtere a populaþiei.
b) Wc reprezintã o parte constantã h din venitul naþional R, adicã Wc = h · R.
Rezultã:
F = D + (1 + 10r) h R

(2)

Pe baza expresiilor 1 ºi 2 se calculeazã mãrimea venitului naþional
(R) care determinã pe W. Componentele WC ºi Wi din W intervin în
determinarea cheltuielilor de creºtere G (growth), date de relaþia:
G = D + (dcWc + diWi)L + (dcWc + diWi)t-15 + (1 - L) t-15
dc,di – coeficienþi care transformã în capital fizic (având o productivitate
egalã) cheltuielile de investiþii sociale
L – rata generalã de activitate.
În acest model cheltuielile de creºtere (investiþii globale) sunt formate
din investiþii sociale fãcute pentru forþa de muncã ºi pentru persoanele inactive
cu 15 ani înainte (t-15). Acest model este valabil pentru condiþiile þãrilor în
curs de dezvoltare, elaborîndu-se numeroase variante pentru a determina
“costurile creºterii demografice”, “costul copiilor” ºi “investiþiile demografice”.
Factorul uman se regãseºte ºi în modele ale creºterii economice de
tipul funcþiilor de producþie. Considerãm ca fiind reprezentative modelele
elaborate de R. Solow ºi Jan Tinbergen.

50
3. Modelul lui Solow (1956)2 are la bazã ipoteza creºterii în rate proporþionale a venitului naþional ºi a populaþiei totale, deci ºi a celei ocupate.
Modelul formuleazã condiþiile de acumulare a capitalului care sã permitã
realizarea creºterii economice în cadrul utilizãrii integrale a forþei de muncã.
Porneºte de la o funcþie de producþie obiºnuitã:
Y = f (K,L)
K - stocul de capital;
L - populaþia activã.
Rata de acumulare a capitalului va fi:
dK
= K = sY
dt
s - rata de acumulare sau de economisire, consideratã constantã.
Relaþia devine:
K = sf (K,L)
La aceasta se adaugã ecuaþia forþei de muncã:
L(t) = L0 · ert
în care “r” este echivalentul ratei naturale de creºtere, a populaþiei care este
variabilã exogenã.
În final rata de acumulare a capitalului, care permite creºterea economicã în condiþiile utilizãrii integrale a forþei de muncã, se obþine din relaþia:
K = sf (K, L0 ert ).
4. Modelul Populaþie-Capital-Schimbãrile tehnologice, cu substituþia
continuã între factori1
Se considerã ca ipotezã de lucru existenþa a doi sau mai mulþi factori,
un singur sector ºi un singur ºi un singur produs.
Modelul este prezentat pentru cazul particular a 2 factori, capital ºi
forþã de muncã, perfect substituibili, dar poate fi generalizat pentru mai mulþi
factori.
Modelul porneºte de la funcþia de producþie Cobb-Douglas:
v = (1+ ε)t aλ · kµ
a - populaþia ocupatã;
k - volumul capitalului utilizat;
2
1

Vl. Trebici, op. cit., p. 428.
Tinbergen, Jan; Bos, H. – Mathematical models of economic growth, McGraw Hill book
company Inc., 1962, p. 32-34.
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ε - creºterea anualã a eficienþei;
λ ºi µ - elasticitãþile producþiei în raport cu forþa de muncã ºi capital;
t - timpul.
Se determinã econometric oferta de forþã de muncã ºi de capital,
folosind urmãtoarele variabile ale modelului:
v - volumul producþiei;
a - populaþia ocupatã;
k - volumul capitalului folosit;
k0 - volumul capitalului existent;
P - populaþia;
l - rata salariului real;
m - venitul real/persoanã;
l0 - rata salariului real consideratã normalã de cãtre populaþie, în baza
unei experienþe trecute, ºi care este o referinþã psihologicã.
Funcþia de producþie efectiv utilizatã este:
v = (1 + ε)t · aλ · k1-λ
Variabilele “l” ºi “m” se calculeazã în ipoteza unei competiþii perfecte
ºi a egalitãþii mãrimii salariului cu productivitatea marginalã a muncii.
Oferta de forþã de muncã leagã raportul a/P, deci ponderea populaþiei
ocupate în totalul populaþiei, de raportul, l/l0, dintre rata salariului ºi rata
salariului considerat normal:
α

l ⎛a⎞
=⎜ ⎟
l0 ⎝ P ⎠
α – flexibilitatea ofertei;
a
unde: I =
t α 0
( P0 (1 + π ) ) l 0 (1 + Ω) t
Ω - rata anualã de creºtere a ratei normale a salariului;
π - rata anualã de creºtere a populaþiei.
Majoritatea modelelor creºterii economice trateazã general ºi incomplet
populaþia prin intermediul populaþiei ocupate, ataºându-i acesteia o ratã de
creºtere. Factorul uman este pus în evidenþã numai prin contribuþia sa la
realizarea producþiei, fãrã sã fie posibilã, în aceastã abordare, determinarea
indicatorilor specifici pieþei forþei de muncã. Estimarea cererii ºi ofertei de
forþã de muncã, ca ºi a ºomajului se poate face cu ajutorul unor funcþii econometrice în care se urmãreºte în mod explicit evoluþia pieþei muncii. Asemenea funcþii sunt frecvent utilizate în cadrul modelelor macroeconomice cu

52
aplicabilitatea practicã, elaborate într-o serie de þãri occidentale. Dintre
acestea menþionãm urmãtoarele:
5. Model macroeconomic elaborat de Tresoreria Regatului Unit1 –
submodel privind forþa de muncã.
Modelul calculeazã pe baza unor relaþii econometrice populaþia ocupatã
(E), determinatã de volumul producþiei (Q) ºi de numãrul de ore normale (NH).
logEt = 0,6219logQt + 0,3818logEt-1 – 0,1491logNHt – 0,0131t1 – 0,007t2 + 0,6226
în care: t1 ºi t2 sunt tendinþe ale evoluþiei indicatorului pe anumite perioade
specificate.
De asemenea, se calculeazã ºomajul (T) ca funcþie de ocupare
deplinã a populaþiei active (AWP):
Tt = 0,4036AWPt – 0,3855Et – 897,693
În cadrul relaþiilor nu se þine cont explicit de efectul investiþiilor asupra
ocupãrii, considerându-se dificilã exprimarea influenþei lor asupra utilizãrii
forþei de muncã.
6. Modelul FIFI2 – submodel privind resursele de muncã ºi populaþia
ocupatã.
Calculul populaþiei active disponibile se bazeazã pe extrapolarea
ratelor de activitate pe grupe de vârste, pornind de la observaþiile fãcute cu
ocazia recensãmântelor populaþiei, efectându-se o estimare de “conjuncturã
medie” a nivelului posibil al populaþiei active pentru anul de prognozã. Se
mai iau în calcul evoluþia tendenþialã a populaþiei ºcolare, a ocupãrii
feminine, a vârstei de pensionare, completate cu o previziune pe baza unei
relaþii econometrice a ritmului imigrãrii populaþiei active, care pune în
evidenþã caracterul în parte complementar al mâinii de lucru strãine.
Populaþia ocupatã este calculatã prin modele de funcþii de producþie,
în mod diferenþiat pe ramuri. Astfel în agriculturã populaþia ocupatã se
proiectezã în mod exogen, în timp ce în ramurile neagricole se determinã în
funcþie de producþie ºi de productivitate.
Ecuaþiile finale ale modelului sunt:
Nd = (1 – θ)(N - CHz) + θNdx
CH = (1 – θ)CHz + θ(Ndx – N)
1

McLean, A.A. – Projections a moyen terme elaborees par la Tresorerie du Royaume
Uni, London, 1974.
2
Bussery, H.; Courbis, R.; Seibel C. – Le modele phisico-financier de projection a moyen
terme (FIFI), INSEE, 1975.
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în care:
Nd – populaþia activã totalã;
Ndx – este suma dintre resursele interne de forþã de muncã ºi aportul
mâinii de lucru a imigranþilor;
N – populaþia ocupatã;
CH – ºomajul total;
CHz – ºomajul de referinþã;
θ – coeficientul ce reprezintã ponderea ºomajului efectiv ce se
adaugã anual la ºomajul.
Observãm cã modelul detaliazã fenomenele reale înregistrate pe
piaþa muncii, folosind aproape exclusiv relaþii de balanþã.
7. Modelul MOGLI1 – Submodel privind resursele de muncã ºi
populaþia ocupatã
Premisele modelului se referã la departajarea netã a modului de
calcul al populaþiei ocupate pe ramuri grupate pe cele 3 sectoare: primar,
secundar, terþiar.
Pentru agriculturã populaþia ocupatã este determinatã endogen, în
funcþie de factori tehnici (nivelul producþiei ºi capitalului pe baza cãrora se
stabileºte populaþia ocupatã necesarã din punctul de vedere tehnic) ºi
factori economici de oportunitate (starea pieþei, cererea de forþã de muncã
puþin calificatã).
Pentru ramurile neagricole se calculeazã direct ocuparea efectivã pe
baza creºterii productivitãþii medii, proporþionalã cu creºterea producþiei.
Determinarea populaþiei ocupate în “afara ramurilor” (militarii,
personalului ocupat în administraþii etc.) este exogenã.
Principala relaþie de calcul este:
EB2−5
EB
+ EHB
PAI − EBI
= 0,602
+ 0,987 6−10
− 0,000142logT + 0,021
POPAT − EBI
POPAT − EBI
POPAT − EBI
PAI - populaþia activã internã;
POPAT - populaþia în vârstã de muncã;
EBI - populaþia ocupatã în agriculturã;
EB2-5 - populaþia ocupatã în sectorul secundar;
EB6-10 - populaþia ocupatã în sectorul terþiar;
EHB - ocupaþi în afara ramurilor;
T- timp.
1

Courbis, R.; Le Van, C.; Voisin, P.; Fonteneau, A. – Modele econometrique pluri-sectoriel de prevision glissante de l’economie francaise, Université de Paris X-Nanterre,
1978.
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Calculul populaþiei active interne permite determinarea directã a
ºomajului total (populaþie activã disponibilã în cãutare de lucru). De
asemenea modelul face trecerea de la structura pe ramuri la structura pe
ramuri la structura pe sectoare a populaþiei ocupate, folosind relaþii
econometrice privind raportul salariat sector/salariat ramurã, þinând cont de
factorul timp ºi de încadrarea forþei de muncã în ramurã.
8. Modelul demoeconomic al ocupãrii tineretului1
Procedura de bazã utilizeazã ecuaþii de regresie dintre care cea mai
importantã este:
lnURij = a0 + ai lnURA +a2t + a3lnPOPij + ε
URij – rata specificã a ºomajului pentru sexul i ºi grupa de vârstã j;
UR A – rata ºomajului la adulþi;
T– timp;
POPij – populaþia în grupul relevant de vârstã ºi sex, ca proporþie în
populaþia totalã în vârstã de muncã;
ε – termen de perturbare stohasticã.
Concepþia teoreticã simplã ce stã la baza ecuaþiei exprimã miºcãrile
în timp privind ratele ºomajului din grupele specifice ca fiind determinate de
un set de variabile demografice cu evoluþie tendenþialã ciclicã.
9. Modele de tip input-output
Exemplul semnificativ în modelele de tip input-output ale forþei de
muncã este Balanþa legãturilor dintre ramuri exprimatã în unitãþi de muncã,
care poate servi la determinarea consumului total de muncã pentru o
producþie datã, consum mãsurat fie prin timpul cheltuit direct ºi indirect, fie
prin alþi indicatori fizici ai consumului de muncã. Pe aceastã bazã se poate
realiza o proiecþie a necesarului de forþã de muncã total ºi în structura pe
ramuri.
O etapã nouã în elaborarea modelelor de simulare în care variabila
populaþie joacã un rol fundamental a fost marcatã de modelele dinamice
globale ale lui J.W.Forrester (1971), precum ºi alte macromodele care
trateazã corelaþia populaþie – resurse la nivel regional- modelul Bariloche
(1973), modelul Leontief (1977) multiregional de tip input-output etc.
Literatura de specialitate în domeniul modelãrii demografice ºi
demoeconomice oferã un numãr foarte mare de modele de simulare, dintre
care am selecþionat în lucrare numai câteva mai semnificative, pentru a
1

OECD – Youth unemployment, the causes and consequences, Paris, 1980, p. 45-58.

55
exemplifica diferite posibilitãþi de transpunere în ecuaþii a evoluþiei specifice
a fenomenelor. Aceste modele pot constitui surse de inspiraþie în elaborarea
propriului model, alegerea abordãrii de principiu a variantei fiind însã strict
dependentã de concluziile analizei stãrii actuale a sistemului populaþiei ºi a
pieþei muncii.

3. Nivelul agregat al blocului “Populaþie ºi forþã de muncã”
3.1. Indicatorii agregaþi
Pornind de la necesitãþile informaþionale ale blocului central ºi ale
blocului “Social” ºi de la nivelul general de agregare al macromodelului, au
fost selectaþi pentru nivelul agregat urmãtorii indicatori:
1. Populaþia totalã
1.1. Populaþia totalã pe sexe
1.2. Populaþia totalã pe grupe cincinale de vârstã
2. Resursele de muncã – total
2.1. Resursele de muncã pe sexe
2.2. Resursele de muncã pe grupe cincinale de vârstã
3. Populaþia activã totalã
4. Populaþia activã ocupatã totalã
4.1. Numãr salariaþi
4.2. Populaþia activã ocupatã pe ramuri (conform structurii de ramurã
stabilitã la nivelul blocului central)
5. Numãrul de om – zile efectiv lucrate
5.1. Numãrul de om – zile efectiv lucrate pe ramuri (conform structurii
de ramurã de la punctul 4.2.)
6. Numãrul ºomerilor
Definiþii ale indicatorilor
1. Populaþia totalã (total population)1: ansamblul conaþionalilor
prezenþi sau temporar absenþi din þarã ºi strãinii stabiliþi permanent în þarã.
Categorii incluse:
− Forþele armate naþionale staþionate în strãinãtate
− Personal diplomatic în strãinãtate
− Persoane aflate în deplasare domiciliate în þarã
1

Annuaire des statistiques du travail 1989-1990, BIT Geneva.
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Categorii excluse:
− Forþele armate strãine în þarã
− Personal diplomatic strãin în þarã
− Civili strãini temporar prezenþi
Numãrul populaþiei totale este considerat ca indicator de moment la
data recensãmântului sau la 1 ianuarie al anului respectiv.
2. Resursele de muncã1: acea parte a populaþiei care cuprinde
populaþia în vârstã de muncã, aptã de muncã ºi populaþia sub ºi peste limita
vârstei de muncã ocupatã efectiv în economia naþionalã.
3. Populaþia activã totalã (total labour force)2: cuprinde toate
persoanele care îndeplinesc condiþiile pentru a fi incluse în categoria
populaþiei ocupate sau a ºomerilor.
4. Populaþia activã ocupatã (total employment)3: cuprinde persoanele
ocupate, respectiv populaþia civilã ocupatã, la care se adaugã forþele
armate. Persoanele ocupate sunt cele care au depãºit o vârstã specificã ºi
care s-au aflat în cursul unei scurte perioade de referinþã specificate (o
sãptãmânã sau o zi) în categoria persoanelor salariate sau a persoanelor
nesalariate care depun o activitate ºi obþin venit.
4.1. Salariat (employee)4 persoanã care lucreazã pentru un patron
public sau particular ºi care primeºte o remunerare sub formã de salariu,
comision, salarii în rate sau plata în naturã.
4.2. Populaþia activã ocupatã pe ramuri, conform structurii de ramurã
utilizatã în blocul central al modelului.
4.3. ªomeri (unemployed)5: persoanele apte de muncã ce nu pot fi
încadrate din lipsã de locuri disponibile corespunzãtoare pregãtirii lor, sunt
considerate ºomeri ºi beneficiazã de ajutor de ºomaj ºi de alte forme de
protecþie socialã, precum ºi de sprijin în vederea reintegrãrii lor profesionale
ºi recalificare.
În categoria ºomeri sunt cuprinºi (sunt îndreptãþiþi sã primeascã ajutor
de ºomaj):
1

Trebici, Vladimir, Micã enciclopedie de demografie, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1979.
2
Statistiques de la population active 1967-1987, Departament des affaires economiques
et statistiques, OCDE, Paris, 1989.
3
Statistiques de la population active 1967-1987, Departament des affaires economiques
et statistiques, OCDE, Paris, 1989.
4
Statistiques de la population active 1967-1987, Departament des affaires economiques
et statistiques, OCDE, Paris, 1989.
5
Legea nr.1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor.
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a) absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt în vârstã de 18 ani împliniþi,
care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puþin jumãtate din
salariu minim stabilit pe economie, indexat ºi care într-o perioadã
de 60 de zile nu au reuºit a se încadra în muncã potrivit pregãtirii
lor profesionale;
b) tinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu erau încadraþi
cu contract de muncã ºi care, într-o perioadã de 30 de zile de la
data lãsãrii la vatrã nu s-au putut angaja;
c) persoanele al cãror contract de muncã a fost desfãcut din iniþiativa
unitãþii pentru motivele prevãzute la art. 130, alin. (1), lit. a)-f) din
Codul muncii sau cãrora, dupã caz, le-a încetat calitatea de
membru în cooperaþia meºteºugãreascã;
d) persoanele al cãror contract de muncã a fost desfãcut din iniþiativa
unitãþii, dacã s-a stabilit prin dispoziþia sau hotãrârea organului
competent nelegalitatea mãsurii luate de unitate ori lipsa vinovãþiei
persoanei în cauzã, iar reintegrarea în muncã nu mai este obiectiv
posibil la unitatea în care a fost încadratã anterior sau la unitatea
care a preluat patrimoniul acesteia;
e) persoanele al cãror contract de muncã a fost desfãcut din iniþiativa
lor pentru motive care, potrivit legii, la reîncadrare nu întrerup
vechimea în muncã de cel puþin 6 luni în ultimele 12 luni
premergãtoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului
de ºomaj;
f) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncã pe durata
determinatã ºi care au încetat activitatea la expirarea termenului
prevãzut în contract dacã au o vechime în muncã de cel puþin 6
luni în ultimile 12 luni premergãtoare datei de înregistrare a cererii
pentru plata ajutorului de ºomaj.
3.2. Ecuaþii de balanþã
1. RM = PVM – PIPM + PLIM
RM – resursele de muncã;
PVM – persoane în vârstã de muncã;
PIPM – persoane cu incapacitate permanentã de muncã, în vârstã de
muncã;
PLIM – persoane sub ºi peste limita de vârstã, care lucreazã.
2. L = Poc + S
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L – populaþia activã totalã;
Poc – populaþia ocupatã;
S – ºomeri.
3.3. Funcþii econometrice (definire calitativã)
1. Populaþia totalã (Pt+n)
2

P t +n = ∑
b =1

2

∑ ( Pxt,b − M xt ,,tb+ n − E xt ,,tb+n + I xt ,,tb+ n ) + ∑ N bt ,t +n
x =0

b =1

t - data de la care pornesc calculele;
n - numãrul de ani de la data începerii calculelor;
x - vârsta (0, 1, 2, …, ω−1, ω ani);
b - sexul (1 masculin, 2 feminin);
P - numãrul populaþiei;
M - numãrul deceselor;
E - numãrul emigranþilor;
I - numãrul imigranþilor;
N - numãrul nãscuþilor.
2. Populaþia activã totalã (L) = OFERTA DE FORÞÃ DE MUNCÃ
Lt = f(Lt-1, Qc/p, Tps)
Qc/p - veniturile reale pentru consum/persoanã;
Tps - trendul populaþiei ºcolare;
t - anul de prognozã.
3. Populaþia ocupatã doritã (Pod) = CEREREA DE FORÞÃ DE MUNCÃ
n

Podt = ∑ Pod it
i =1

Pod i - populaþia ocupatã doritã în ramura i;
Pod it = f (Yit , PRODit )
Yi - valoarea adãugatã produsã în ramura i;
PRODi - productivitatea medie a muncii în ramura i;
t - anul de prognozã.
4. Populaþia ocupatã totalã (Poc)
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n

Poct = ∑ Pocit
i =1

Poci - populaþia ocupatã în ramura i;
Pocit = f ( Pocit −1 , Pod it , NGit , W / pit )
Pod it - populaþia ocupatã doritã în ramura i;
NGit - numãrul locurilor cu condiþii grele de muncã în ramura i;
W/pi - veniturile din muncã medii pe persoanã în ramura i;
t - anul de prognozã.
5. Numãr salariaþi (S)
n

S t = ∑ S it
i =1

St - numãr salariaþi în ramura i;
t - anul de prognozã;
Sit = f (Sit-1,Ts)
Ts – trendul numãrului de salariaþi.
6. Numãrul de om – zile efectiv lucrate (ZL)
n

ZLt = ∑ Lit Z it
i =1

Li – populaþia ocupatã în ramura i;
Zi – numãr mediu de zile lucrate în ramura i;

Z it = f ( DSit , C it )
DSi - durata medie a sãptãmânii de lucru în ramura i;
Ci - durata medie a concediului de odihnã în ramura i;
t - anul de prognozã.
7. Numãr ºomeri (SM)

SM t = Lt − Poct − SVt
Lt - populaþia activã totalã;
Poc - populaþia ocupatã totalã;
SV - ºomajul voluntar;
t - anul de prognozã;
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SVt = f(SVt-1, TSV)
TSV - trendul ºomajului voluntar

4. Nivelul dezagregat al blocului “Populaþie ºi forþã de muncã”
4.1. Indicatorii dezagregaþi
Lista de indicatori dezagregaþi prezentatã în continuare conþine detalieri
ale indicatorilor de nivel agregat sau completãri cu alþi indicatori, exprimaþi
în mãrime absolutã sau relativã, ce caracterizeazã fenomene demografice
sau demoeconomice importante. Trebuie menþionat însã cã, în cazul în care
blocul “Populaþie ºi forþã de muncã” va fi tratat ca un model de sine-stãtãtor,
lista de indicatori aferentã va cuprinde toþi indicatorii, agregaþi ºi dezagregaþi.
A. Indicatori ce caracterizeazã starea populaþiei
Numãrul populaþiei
1. Populaþia prezentã
2. Populaþia rezidentã
3. Numãrul mediu al populaþiei (populaþia medie)
4. Vârsta medie
5. Vârsta medianã
6. Numãrul familiilor
7. Numãrul gospodãriilor
8. Sporul natural
Structura populaþiei pe sexe, vârste ºi medii
1. Raportul de masculinitate al naºterilor
2. Raportul de masculinitate – total
3. Raportul de masculinitate pe grupe cincinale de vârstã
4. Populaþia pe grupele I, II ºi III de vârstã: 0-14 ani; 15-59 ani; 60 ani
ºi peste
5. Raportul de dependenþã
6. Populaþia urbanã
7. Populaþia ruralã
8. Rata de urbanizare
B. Indicatori ce caracterizeazã miºcarea populaþiei
Fertilitate
1. Nãscuþi vii
2. Rata brutã (generalã) de natalitate
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3. Rata de fertilitate generalã
4. Rata de fertilitate specificã pe vârste
5. Numãrul mediu de copii/familie
Mortalitatea
1. Rata de mortalitate
2. Rata specificã de mortalitate pe sexe
3. Rata specificã de mortalitate pe vârste
4. Rata de mortalitate infantilã
5. Speranþa de viaþã la naºtere
6. Numãrul de decese – total
Migraþia externã
1. Migraþia totalã
2. Numãr imigranþi
3. Numãr emigranþi
4. Migraþia netã
5. Rata de imigrare
6. Rata de emigrare
7. Numãr imigranþi pe sexe
8. Numãr imigranþi pe vârste
9. Numãr emigranþi pe sexe
10. Numãr emigranþi pe vârste
Starea civilã
1. Rata generalã de nupþialitate
2. Numãr cãsãtorii
3. Numãr cãsãtorii pe medii
4. Proporþia cãsãtoriilor încheiate la 1.000 locuitori
5. Proporþia cãsãtoriilor încheiate la 1.000 locuitori, pe medii
6. Numãr divorþuri
7. Numãr divorþuri pe medii
8. Destrãmarea unor cupluri familiale cu copii minori (%)
9. Numãr familii monoparentale cu copii minori
C. Indicatori ai resurselor de muncã
1. Populaþia în vârstã de muncã – total
2. Populaþia în vârstã de muncã, pe sexe
3. Populaþia în vârstã de muncã, pe grupe de vârstã
4. Populaþia în vârstã de muncã, aptã de muncã
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5. Militari în termen
6. Populaþia ºcolarã
7. Populaþia ºcolarã care a depãºit 16 ani
8. Populaþia în afara limitei de vârstã, care lucreazã
9. Populaþia casnicã - total
10. Populaþia casnicã, pe sexe
11. Populaþia casnicã, pe grupe de vârstã
12. Populaþia casnicã, dupã nivelul pregãtirii
13. Populaþia inactivã – total
14. Populaþia inactivã, pe sexe
15. Populaþia inactivã, pe grupe de vârstã
16. Populaþia activã totalã, pe sexe
17. Populaþia activã totalã, pe grupe de vârstã
18. Populaþia activã civilã
19. Forþele armate
20. Rata brutã de activitate
21. Rata de activitate a populaþiei în vârstã de muncã
22. Rata de activitate a resurselor de muncã disponibile
23. Raportul de înlocuire a populaþiei active
24. Rata de înlocuire a populaþiei active
D. Indicatori ai ocupãrii forþei de muncã
1. Populaþia ocupatã, pe sexe
2. Populaþia ocupatã, pe grupe de vârstã
3. Numãrul salariaþilor
4. Numãrul patronilor sau al persoanelor care lucreazã pe cont propriu
5. Numãrul lucrãtorilor familiali neremuneraþi
6. Populaþia ocupatã în sectorul primar
7. Populaþia ocupatã în sectorul secundar
8. Populaþia ocupatã în sectorul terþiar
9. Populaþia ocupatã în agriculturã
10. Populaþia ocupatã în ramurile neagricole
11. Rata de ocupare a populaþiei totale active
12. Indicele de utilizare a fondului de timp de muncã maxim disponibil
13. Numãr persoane cu studii superioare
14. Numãr persoane cu pregãtire licealã tehnicã de specialitate
15. Numãr persoane cu ºcoalã profesionalã, ºcoalã generalã ºi elementarã

63
16. Populaþia ocupatã, pe grupe de profesii ºi meserii conform clasificãrii ocupaþilor
17. Populaþia ocupatã, pe medii (urban, rural)
18. Numãr persoane ce lucreazã cu timp parþial de muncã
E. Indicatori ai ºomajului
1. Numãrul ºomerilor, pe sexe
2. Numãrul ºomerilor, pe grupe de vârstã: 14-19; 20-24; 25-44; 45-54;
55-59; peste 60 de ani
3. Numãrul ºomerilor pe ramuri de provenienþã
4. Numãrul ºomerilor, pe grupe de profesii ºi meserii
5. Numãrul ºomerilor, pe medii
6. Numãrul ºomerilor dupã numãrul de copii
7. Numãrul ºomerilor dupã forma de proprietate a unitãþii din care
provin
8. Numãrul ºomerilor dupã durata ºomajului
9. Numãrul ºomerilor, dupã vechimea în muncã
10. Numãrul ºomerilor, dupã capacitatea de muncã (totalã, parþialã)
11. Numãrul ºomerilor, dupã nivelul de pregãtire
12. Numãrul ºomerilor cuprinºi în forme de recalificare profesionalã –
total
13. Numãrul ºomerilor cuprinºi în forme de recalificare, pe principalele
profesii ºi meserii
14. Rata ºomajului
F. Indicatori ai miºcãrii în cadrul populaþiei ocupate
Intrãri în categoria populaþie ocupatã
1. Populaþia în ultimul an de pregãtire
2. Numãrul mediu anual de ºomeri ce intrã în activitate
3. Numãr imigranþi în vârstã de muncã ce intrã în activitate
4. Rata de ieºire din rândul ºomerilor
5. Indicatorii 1-3 detaliaþi pe sexe, pe grupe de vârstã, dupã nivelul
pregãtirii, pe profesii ºi meserii, pe ramuri
6. Numãr anual de ºomeri care au fost cuprinºi într-o formã de
recalificare
Ieºiri din categoria populaþia ocupatã
1. Numãr anual de pensionari pentru limitã de vârstã
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2. Numãrul mediu de persoane concediate în cursul anului ºi care
devin ºomeri
3. Numãr de emigranþi
4. Rata de intrare în rândul ºomerilor
5. Indicatorii 2-3 pe sexe, pe grupe de vârstã, dupã nivelul pregãtirii,
pe profesii ºi meserii, pe ramuri de provenienþã
Definiþii ale indicatorilor
Subsistemul “Populaþie”
1. Populaþia prezentã (actual population) sau de facto1 persoane
efectiv prezente în data recensãmântului.
2. Populaþia rezidentã (resident population) stabilã sau de jure2: persoane având rezidenþa obiºnuitã în þarã la data recensãmântului.
3. Numãr mediu al populaþiei (mean sau midyaer population)3:
numãrul populaþiei determinat ca o medie pe o perioadã oarecare.
Se poate calcula ca o medie aritmeticã simplã, ca medie
cronologicã sau cu ajutorul integralei.
4. Familie (family)4: unitate biologicã, socialã care are drept principalã
caracteristicã raporturile de rudenie dintre persoanele ce o
alcãtuiesc. În mod obiºnuit familia este compusã din soþ ºi soþie;
soþ ºi copii necãsãtoriþi; unul dintre soþi ºi copii necãsãtoriþi
5. Vârsta medie (mean age): media vârstelor unei populaþii reale.
6. Sporul natural al populaþiei (natural increase): diferenþa dintre
numãrul naºterilor ºi deceselor dintr-o anumitã perioadã.
7. Vârsta medianã (median age)5: vârsta care împarte o repartiþie
statisticã a populaþii dupã vârstã ordonatã ca serie crescãtoare, în
douã pãrþi egale.
8. Raportul de masculinitate (masculinity ratio): raportul dintre
numãrul bãrbaþilor ºi numãrul femeilor.
9. Raportul de masculinitate al naºterilor (sex ratio at birth): raportul
între numãrul nãscuþilor vii de sex masculin ºi numãrul nãscuþilor
vii de sex feminin exprimat în procente.
1

Annuaire des statistiques du travail 1989-1990, BIT Geneva.
Annuaire des statistiques du travail 1989-1990, BIT Geneva.
3
Trebici, Vladimir, Mica enciclopedie demograficã, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1975.
4
Trebici, Vladimir, op.cit.
5
Trebici, Vladimir, op.cit.
2
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10. Raport de dependenþã (dependency ratio)1: indice ce exprimã
numãrul de tineri ºi bãtrâni din populaþia sub ºi peste limita vârstei
apte de muncã, ce revine la 100 sau 1.000 persoane în vârstã apte
de muncã.
11. Populaþia urbanã (urban population)2 populaþia care trãieºte în
municipii ºi oraºe.
12. Populaþia ruralã (rural population): populaþia care locuiºte în
localitãþi care nu sunt considerate urbane.
13. Rata (indice) de urbanizare3: proporþia populaþiei urbane în
populaþia totalã, exprimatã în procente
14. Nãscut viu (live-born child): produs al concepþiei expulzat sau
extras complet din corpul mamei independent de durata gestaþiei ºi
care dupã aceastã separaþie prezintã un semn de viaþã.
15. Rata brutã sau generalã de natalitate (live birth rate)4: raportul
dintre numãrul total al nãscuþilor vii dintr-o perioadã de obicei 1 an
ºi numãrul mediu al populaþiei. Este cel mai general de natalitate.
16. Rata de fertilitate generalã (general fertility rate)5 indicatori obþinuþi
prin raportarea numãrului nãscuþilor vii dintr-o perioadã la numãrul
mediu al populaþiei feminine de vârstã fertilã.
17. Ratã (indice) de fertilitate specificã pe vârste (age specific fertility
rate)6: raportul dintre numãrul de nãscuþi de cãtre femeile de o
anumitã vârstã respectivã.
18. Rata de mortalitate (mortality rate)7: indicatori care mãsoarã
intensitatea sau frecvenþa deceselor într-o populaþie sau
subpopulaþie. Raport între numãrul deceselor dintr-o perioadã ºi
numãrul mediu al populaþiei din perioada respectivã.
19. Rata (indicele) de mortalitate infantilã (infant mortality)8: indice
care mãsoarã intensitatea deceselor infantile (sub un an) faþã de
naºterile vii din aceeaºi perioadã.
20. Speranþa de viaþã la naºtere (ani) (expectation of life at birth):
numãrul mediu de ani pe care îi are de trãit un nou nãscut din
1

Trebici, Vladimir, op.cit.
Anuarul statistic al României, 1990, p. 49.
3
Trebici, Vladimir, op. cit.
4
Trebici, Vladimir, op. cit.
5
Trebici, Vladimir, op. cit.
6
Trebici, Vladimir, op. cit.
7
Trebici, Vladimir, op. cit.
8
Trebici, Vladimir, op. cit.
2
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21.
22.

23.

24.

25.

cohorta adoptatã în tabele de mortalitate (deci la naºtere),
presupunând cã ordinea de deces va fi aceea exprimatã de tabela
respectivã de mortalitate. În mod curent se utilizeazã termenul de
duratã medie de viaþã.
Migraþia internaþionalã (international migration)1: migraþiune care
are loc în afara unui stat suveran. Este sinonimã cu migraþia externã.
Imigraþie (immigration)2: migraþiune privitã din punctul de vedere al
localitãþii de destinaþie, de obicei în cadrul migraþiei internaþionale.
Persoanele cuprinse în acest flux migratoriu se numesc persoane
imigrante.
Emigraþie (emigration)3: migraþiune privitã din punctul de vedere al
localitãþii de plecare, de obicei în cadrul migraþiei internaþionale.
Persoanele cuprinse în acest flux se numesc persoane emigrante.
Migraþia netã sau spor (excedent) migratoriu (net migration): diferenþa dintre numãrul intrãrilor ºi ieºirilor în cadrul migraþiei, dintre
numãrul persoanelor imigrante ºi emigrante, indiferent de semn.
Rata generalã sau brutã de nupþialitate (crude marriage rate)4:
indice de nupþialitate calculat pentru o populaþie totalã nediferenþiat
dupã anumite caracteristici totale (la 1 iulie al anului respectiv).

Subsistemul “Forþa de muncã”
1. Populaþia în vârstã de muncã5: subpopulaþia formatã din populaþia
masculinã între 16-61 ani, inclusiv ºi populaþia femininã între 16-56
ani, inclusiv.
2. Populaþia în vârstã de muncã, aptã de muncã: populaþia în vârstã
de muncã din care se scade numãrul persoanelor cu incapacitate
permanentã de muncã.
3. Populaþia ºcolarã subpopulaþia formatã din persoanele cuprinse
într-o formã a învãþãmântului de zi.
4. Populaþia casnicã: ºi populaþia în vârstã de muncã, aptã de muncã
care nu exercitã o activitate aducãtoare de venit.
5. Populaþia inactivã subpopulaþia ce cuprinde persoanele care nu
exercitã o activitate aducãtoare de venituri ºi care, în majoritatea
1

Trebici, Vladimir, op. cit.
Trebici, Vladimir, op. cit.
3
Trebici, Vladimir, op. cit.
4
Trebici, Vladimir, op. cit.
5
Balanþa forþei de muncã în România, 1990, p. 49.
2
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

1

2

cazurilor, se aflã sub limita de muncã (copii, tineri) sau peste limita
de muncã (bãtrân)
Populaþia activã civilã (civillian labour fores)1: populaþia activã
totalã, din care se scad forþele armate.
Forþele armate (armed forces)2: cuprind efectivele din teritoriu metropolitan, ca parte a populaþiei active totale în serviciu activ în cadrul
forþelor armate în cursul perioadei considerate, fie în teritoriu
metropolitan fie în afara acestuia. Sunt excluºi din forþele armate:
− efectivele provenind din regiuni situate în afara teritoriului
metropolitan al þãrii considerate;
− forþele de securitate, cu excepþia forþelor din unitãþile mobile de
jandarmerie ºi patrulele înarmate de grãniceri care beneficiazã
de un antrenament militar tactic, care sunt echipate similar cu
forþele militare ºi sunt susceptibile de a fi plasate sub
comandamentul militar;
− rezerviºti rechemaþi pentru o perioadã de antrenament de cel
puþin o lunã.
Rata brutã de activitate (crude activity rate): raportul între populaþia
totalã activã economic ºi populaþia totalã de toate vârstele
Rata de activitate a populaþiei la vârsta de muncã: raportul dintre
populaþia activã ºi populaþia în vârstã de muncã.
Rata de activitate a resurselor de muncã disponibile: raportul dintre
populaþia activã ºi mãrimea resurselor de muncã disponibile.
Rata de ocupare a populaþiei totale active: raportul dintre populaþia
ocupatã ºi populaþia activã totalã.
Raportul de înlocuire (a populaþiei active): numãrul de intrãri în
populaþia activã (I) ce revine la 100 de ieºiri din populaþia activã
(E); se calculeazã dupã formula:
I
100
E
Rata de înlocuire (a populaþiei active): creºterea sau diminuarea
netã a numãrului populaþiei active; se calculeazã dupã formula:
I −E
100
PA

Statistiques de la population active 1967-1987, Departament des affaires economique
et statistique, OCDE, Paris, 1989.
Statistiques de la population active 1967-1987, Departament des affaires economique
et statistique, OCDE, Paris, 1989.
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în care:
I = numãrul de intrãri;
E = numãrul de ieºiri;
PA = numãrul populaþiei active totale la începutul perioadei considerate.
14. Populaþia activã economic – repartiþia dupã statutul profesional1:
a) Patron (employer): o persoanã care exploateazã propria întreprindere economicã sau care exercitã pe cont propriu o profesie
sau meserie ºi care angajeazã unul sau mai mulþi salariaþi.
b) Persoane care lucreazã pe cont propriu (own-account worker): o
persoanã care exploateazã propria sa întreprindere economicã ºi
care exercitã pe cont propriu o profesiune sau meserie, dar care
nu angajeazã niciun salariat.
c) Salariat (employer): persoanã care lucreazã pentru un patron
public sau particular ºi care primeºte o remunerare sub formã de
salariu, comision, salarii în rate sau plata în naturã.
d) Lucrãtor familial neremunerat (unpaid family worker): persoanã
care efectueazã fãrã remunerare un minim dat de activitate (cel
puþin o treime din numãrul normal de ore de muncã) într-o
întreprindere exploatatã de un pãrinte cu care trãieºte în aceeaºi
gospodãrie.
e) Membru al unei cooperative de producãtori (member of producer’s
cooperative): persoanã care este un membru activ al unei cooperative de producãtori, indiferent de ramura în care se încadreazã.
f) Persoane care nu se pot clasifica dupã statutul profesional
(persons not classifiable by status): lucrãtori experimentaþi a cãror
situaþie nu este cunoscutã sau care este incomplet definitã, ºi
ºomeri care n-au lucrat niciodatã.
15. Populaþia activã civilã ocupatã – repartiþia în funcþii de ocupaþii,
conform Clasificãrii Internaþionale Standard a Ocupaþiilor, Geneva,
1988.
16. Rata ºomajului: raportul dintre numãrul ºomerilor ºi populaþia
activã totalã.
17. Rata de ieºire din rândul ºomerilor: raportul dintre numãrul
persoanelor din categoria de ºomer ºi numãrul total al ºomerilor.
18. Rata de intrare în rândul ºomerilor: raportul dintre numãrul persoanelor intrate în categoria ºomeri ºi numãrul total al ºomerilor.
1 1

Annuaire des statistiques du travail 1989-1990, BIT, Geneva
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4.2. Relaþii de identitate ºi de balanþã
1. ∆nat = N - M

∆nat - sporul natural;
N - numãrul naºterilor;
M - numãrul deceselor.
Relaþia cuantificã diferenþa dintre naºteri ºi decese într-un anumit
interval de timp prin intermediul sporului natural.
2. Mb = I + E
Mb - migraþia totalã (brutã);
I - numãrul imigranþilor;
E - numãrul emigranþilor.
3. Mn = I - E
Mn - migraþia netã.
Relaþia evidenþiazã diferenþa dintre numãrul persoanelor imigrante ºi
emigrante sub forma sporului (excedent) migratoriu (∆migr). Când I > E
avem imigraþie netã, iar când I < E, emigraþie netã.
4. ∆P = Pt+1 - Pt = (N - M) + (I - E) = ∆nat + ∆migr

∆P - sporul sau creºterea totalã a populaþiei.
Relaþiile reflectã structura sporului populaþiei ca diferenþã absolutã a
numãrului populaþiei la douã momente de timp egalã cu suma algebricã
dintre sporul natural ºi sporul migratoriu.
5. PVA = PVM – PIPM
PVA - populaþia în vârstã de muncã, aptã de muncã;
PVM - populaþia în vârstã de muncã;
PIPM - populaþia cu incapacitate permanentã de muncã, în vârstã de
muncã.
6. PI = PLM + PS + PC
PI - populaþia inactivã;
PLM - populaþia sub ºi peste limita de vârstã de muncã care nu
lucreazã;
PS - populaþia ºcolarã peste limita de vârstã de muncã;
PC - populaþia casnicã.
7. PCIV = L – FA
PCIV - populaþia civilã;
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L - populaþia activã totalã;
FA - forþele armate.
4.3. Funcþii econometrice (definire calitativã)
1. Rata de mortalitate (m)
mt = f(mtx,sx)
mt – rata de mortalitate generalã;
mx – ratele specifice de mortalitate (pe vârste);
sx – structura pe vârste a populaþiei.
2. Numãrul nãscuþilor – vii (N)
Nt,t+n = f(P(F)x t,s(F)x,f(x))
Nt,t+n – numãrul nãscuþi vii în intervalul t, t+n;
P(F)xt – numãrul contigentului feminin fertil în vârstã de x ani la momentul t;
s(F)x – structura pe vârste a contigentului feminin fertil;
f(x) – rata de fertilitate dupã vârstã.
3. Populaþia ºcolarã (PSC)

PSCt = PSCOt + PSCFt
PSCO – populaþia cuprinsã într-o formã a învãþãmântului de zi în cursul
perioadei de ºcolarizare obligatorie;
PSCF – populaþia ºcolarã care a încheiat perioada de ºcolarizare
obligatorie;

PSCFt = f (Vr / pt , C St )
Vr/p – venituri totale reale pe locuitor;
CS – costul mediu anual al ºcolarizãrii suportat de familie;
t – anul de prognozã.
4. Populaþia casnicã (PCAS)

PCASt = f ( PCASt −1 ,Vr / pt )
Vr/p – venituri totale reale pe locuitor;
t – anul de prognozã.
5. Persoane în afara limitei de vârstã, care lucreazã (PALV)
PALVt = f(PALVt-1, TPALV)
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t – anul de prognozã;
TPALV – trendul numãrului de persoane în afara limitei de vârstã, care
lucreazã.

5. Indicatori de intrare în blocul “Populaþie ºi forþã de muncã”
Mãrimi exogene modelului
1. Durata muncii
1.1. Vârsta de intrare în activitate
1.2. Vârsta de pensionare
1.3. Durata sãptãmânii de lucru pe ramuri (numãr de zile)
1.4. Durata zilei de lucru (numãr ore)
2. Numãrul de ani de ºcoalã obligatorii
3. Vârsta de recrutare a militarilor în termen
4. Durata serviciului militar al militarilor în termen
Mãrimi rezultate din alte blocuri
Blocul “SOCIAL”
a) Condiþii materiale de trai
1. Venituri
1.1. Venituri reale pentru consum
1.2. Venituri din muncã totale ºi pe ramuri
1.3. Venituri totale reale pe locuitor
2. Locuinþa ºi mediul de locuit
2.1. Suprafaþa locuibilã pe o persoanã (total þarã ºi pe medii)
2.2. Numãrul mediu de persoane pe o camerã, pe medii
2.3. Dotarea locuinþelor cu bunuri de folosinþã îndelungatã la 1.000
persoane
2.4. Numãrul populaþiei din zonele afectate de poluare
b) Condiþii sociale de trai
1. Starea de sãnãtate ºi asigurarea asistenþei medicale a populaþiei
1.1. Morbiditatea populaþiei, pe cauze
1.2. Mortalitatea populaþiei, pe cauze
2. Nivelul de instruire ºi educaþie
2.1. Numãrul de ani de ºcoalã pe o persoanã (total, pe medii ºi pe sexe)
2.2. Cheltuieli pentru învãþãmânt suportate de familie(sau individ), pe
categorii socioprofesionale
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c) Protecþia familiei
1. Alocaþii familiale
1.1. Numãrul beneficiarilor de alocaþii de stat pentru copii
1.2. Numãrul beneficiarilor de alocaþii de stat pentru copii pe tranºe de
venituri ale pãrinþilor
1.3. Numãrul beneficiarilor de alocaþii de stat pentru copii, dupã rangul
copilului
1.4. Mãrimea medie a alocaþiei de stat pentru copii
1.5. Numãrul beneficiarilor de ajutor pentru mamele cu mai mulþi copii:
d) Numãrul persoanelor cu incapacitate permanentã de muncã (total
ºi pe grupe de vârste)
e) Condiþii de muncã
1. Numãrul locurilor cu condiþii grele de muncã
2. Numãrul locurilor cu condiþii grele de muncã, pe ramuri
3. Numãrul zilelor libere pe an, total
Blocul “PRODUCÞIE”
a) Valoarea adãugatã, pe ramuri
b) Numãrul anual de locuri de muncã noi
1. Numãrul total de locuri de muncã noi
2. Numãrul total de locuri de muncã noi, pe ramuri
3. Numãrul total de locuri de muncã noi, dupã nivelul de pregãtire
solicitat
4. Numãrul total de locuri de muncã noi, pe profesii ºi meserii
5. Numãrul total de locuri de muncã noi, dupã statutul profesional
c) Productivitatea muncii
1. Productivitatea muncii pe ramuri
2. Productivitatea muncii pe sectoare: de stat, particular

6. Notarea variabilelor utilizate
În literatura de specialitate privind populaþia ºi forþa de muncã nu
existã sistem de notaþii a variabilelor ºi valorilor unanim acceptat. În studiile
elaborate de ONU se utilizeazã sistemul de notaþii anglo-saxon, dar nici
acesta nu se foloseºte în mod consecvent în toate lucrãrile. În þãrile de
limbã latinã, cu precãdere în Franþa, se folosesc notaþii provenite din termenii în limba latinã. Specialiºtii în demografie din þara noastrã recomandã
utilizarea notaþiilor specifice limbii române, similare cu cele din limba latinã.
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În continuare prezentãm lista principalilor indicatori pentru care am
identificat simboluri acceptate. Pentru a simboliza evenimente demografice
se folosesc majuscule iar pentru rate ºi indici, minuscule.
Menþionãm cã pentru domeniul forþei de muncã nu apar simboluri
stabile, cu excepþia populaþiei active totale (labour force), notatã în modele
econometrice cu litera L.
Indicatorul
Populaþia totalã
Populaþia cuprinsã între vârsta x ºi x+n
Numãrul nãscuþilor
Numãrul deceselor
Numãrul cãsãtoriilor
Numãrul divorþurilor
Numãrul imigranþilor
Numãrul emigranþilor
Numãrul mediu de ani trãiþi
Rata (indice) brutã sau generalã de natalitate
Rata (indice) de mortalitate
Probabilitatea de deces de la naºtere la vârsta x
Probabilitatea de supravieþuire la vârsta x (complementul lui qx)
Speranþa de viaþã la naºtere
Speranþa de viaþã la vârsta de x ani
Vârsta cea mai înaintatã posibilã
Rata intrinsecã a creºterii naturale
Rata de fertilitate dupã vârstã
Fertilitatea totalã
Rata brutã de reproducere
Rata netã de reproducere
Vârsta medie a mamei la naºterea copiilor
Simbolul grupei sau subpopulaþiei
Populaþia activã totalã

Simbolul
P
nPx
N
M
M
D
E
I
L
n
m
qx
lx
e0
ex
W
r
f(x)
TF
Ro
R
m

i
L

7. Probleme practice ce apar în elaborarea blocului
În legãturã cu modalitatea de prognozã a populaþiei considerãm cã
metoda componentelor este cea mai adecvatã ºi posibil de utilizat. Aceastã
metodã este recomandatã de fapt în literatura consacratã acestui subiect de
cãtre specialiºtii în demografie din þara noastrã (V. Trebici, V. Gheþãu) ºi
unanim acceptatã în þãrile care dispun de informaþii statistice adecvate.
ONU efectueazã periodic proiectarea populaþiei dupã metoda componentelor
pentru toate þãrile lumii, inclusiv România.
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Avantajul acestei metode constã în caracterul ei analitic, fiecare dintre
cele trei componente ale evoluþiei populaþiei fiind proiectatã separat.
Populaþia masculinã ºi femininã este apoi proiectatã pe baza ipotezelor
adoptate asupra acelor trei componente. Cu toate cã prin proiectarea
separatã a componentelor se mãresc posibilele abateri ale evoluþiei
proiectate faþã de cea realã ºi astfel metoda ar putea sã nu fie mai exactã
decât metodele matematice (curba logisticã, curba exponenþialã modificatã,
curba lui Gompertz etc.), aceasta este de preferat datoritã luãrii în
considerare a efectelor structurii pe vârste.
Pentru proiectarea indicatorilor subsistemului “Populaþie” trebuie
menþionatã în mod special douã probleme. Prima, ºi cea mai dificilã, este
modalitatea de proiectare a fertilitãþii, iar cea de-a doua, modalitatea de
proiectare a mortalitãþii.
Metodele statistice utilizate în calculele referitoare la proiectarea
nãscuþilor sunt complexe, fiind dificil de a transpune satisfãcãtor, în indici,
ipotezele fãcute asupra comportamentului procreator. Adoptarea
parametrilor corespunzãtor cu privire la regimul de fertilitate în perspectivã
constituie faza cea mai problematicã deoarece influenþa factorilor socialieconomici ºi psihologici asupra comportamentului demografic al populaþiei
este greu de cuantificat. Modificarea comportamentului demografic necesitã
timp ºi o politicã demograficã bazatã pe acþiuni de contracararea acþiunii
factorilor ce influenþeazã nefavorabil procesul de reproducere a populaþiei.
În acest context un rol important va reveni factorilor educativi ºi psihologici.
În ceea ce priveºte regimul de mortalitate, determinarea numãrului
supravieþuitorilor deoarece se poate efectua prin procedeul permutãrii
vârstelor. Acest procedeu constã în înmulþirea populaþiei din fiecare sex ºi
vârstã cu probabilitãþile de supravieþuire corespunzãtoare sexului ºi vârstei
respective. Probabilitãþile prospective de supravieþuire (lx) pot fi determinate
pe baza indicatorului “numãrul mediu al supravieþuitorilor” la momentul t în
intervalul de vârstã x, x+1 an din tabela de mortalitate corespunzãtoare
ipotezei cu privire la regimul de mortalitate. Aceastã ipotezã constituie, de
fapt, opþiunea fundamentalã ºi principala dificultate a prognozei mortalitãþii.
În previziunea numãrului populaþiei trebuie luate în calcul tendinþele
specifice pe termen mediu ºi scurt, dar ºi posibilitatea ca evoluþia
fenomenului sã pãrãseascã tendinþa. Se cunoaºte cã în domeniul evoluþiei
fenomenelor demografice factorul inerþial este pronunþat, dar se pune
problema comportamentului demografic al populaþiei în condiþiile unui
fenomen perturbator care determinã abateri puternice faþã de trend. Având
în vedere aceste considerente, cu atât mai dificilã pentru perioada pe care o
traverseazã þara noastrã apare formularea de ipoteze pertinente asupra
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evoluþiei fertilitãþii. Esenþa problemei proiectãrii populaþiei este verosimilitatea ipotezelor cu privire la natalitate ºi mortalitate deoarece este posibil ca
începând chiar cu al doilea an al prognozei sã se instaleze o altã tendinþã.
Considerãm cã prezintã o deosebitã importanþã, dupã încheierea
calculelor, etapa analizei implicaþiilor sociale ºi economice previzibile ale
unui anumit numãr ºi unei anumite structuri a populaþiei în fundamentarea
politicii demografice, economice, culturale ºi sanitare a þãrii.
În ceea ce priveºte subsistemul “Forþa de muncã” problema evaluãrii
realiste a indicatorilor pentru anul de prognozã este amplificatã de efectele
perturbatorii ale tranziþiei la economia de piaþã ºi ale restructurãrilor ce
însoþesc acest proces.
Piaþa muncii cunoaºte o evoluþie neîntâlnitã în perioada precedentã,
marcatã în primul rând de creºterea ºomajului. Scãderea puterii de
cumpãrare a populaþiei, datoritã creºterii preþurilor ºi a ºomajului, va
determina modificãri de comportament al populaþiei în vârstã de muncã în
raport cu perioada de pregãtire profesionalã, orientarea cãtre anumite
activitãþi, posibilitatea de a cumula douã funcþii etc. Aceste schimbãri vor
inflenþa valoarea indicatorilor specifici forþei de muncã într-o manierã ce nu
poate fi dedusã din tendinþele trecutului, fie din lipsa totalã a unor serii de
date statistice, fie pentru cã evoluþia viitoare va fi diferitã de cea trecutã,
chiar dacã factorul inerþial este pronunþat în condiþiile unui nivel scãzut al
acumulãrii materiale a populaþiei ºi ale menþinerii unei mentalitãþi de evitare
a asumãrii riscului. Prin urmare, prognoza nu se poate efectua, în principiu,
prin extrapolarea fenomenelor din trecut, ci prin corelare cu alþi indicatori ce
caracterizeazã starea actualã a economiei ºi strategia de dezvoltare
economicã în perioada urmãtoare.
Indicatorii la nivelul agregat reflectã cererea ºi oferta de forþã de
muncã. Pentru determinarea populaþiei active totale am propus o funcþie
econometricã ºi nu metoda ratelor de activitate considerând cã acestea nu
pot fi extrapolate decât pentru anumite grupe de vârstã la care se menþin
relativ constante. Cel mai dificil indicator este populaþia ocupatã totalã, deoarece reflectã în mod direct evoluþia sistemului producþiei ºi a investiþiilor.
Considerãm necesarã determinarea populaþiei ocupate pe ramuri, populaþia
totalã rezultând din însumare. Factorul perturbator cel mai puternic ºi mai
greu de evaluat vor fi concedierile datorate nu creºterii productivitãþii muncii,
ci blocajelor financiare ºi de aprovizionare din economie.
Indicatorii la nivel dezagregat nu pot fi determinaþi în general, prin
relaþii econometrice. Informaþiile necesare trebuie sã fie foarte detaliate,
astfel încât sã permitã un calcul determinist al acestora.

UN MODEL AGREGAT AL AGRICULTURII
Gheorghe AVRÃMIÞÃ, Simona BARA,
Minodora MOLDOVAN, Filon TODEROIU,
Institutul de Economie Agrarã
1. Modelele specificate numeric ale secolului agrar reprezintã
instrumente pretabile pentru analiza proceselor dezvoltãrii agriculturii.
Structura configuraþiei modelului prezintã o multitudine de posibilitãþi
variaþionale. Se considerã drept criterii pentru ierarhizarea sistematicã a
diferitelor tipuri de modele:
a) structura formalã (sistem de ecuaþii deschis sau închis);
b) nivelul (palierul) de agregare (orientat micro sau macroeconomic);
c) procedee de obþinere a parametrilor (estimare economicã sau
ipoteze pe bazã de calculaþii separate ºi judecãþi de plauzibilitate).
De regulã existã o strânsã legãturã între modul de construcþie ºi
scopurile investigative ale analizelor.
2. În esenþã, acest model reprezintã un sistem închis de ecuaþie ale
cãror parametri au fost estimaþi pe cât posibil, cu metoda obiºnuitã a celor
mai mici pãtrate, pe o bazã de date de cca douã decenii. Palierul de
agregare este corespunzãtor punerii problemei – foarte înalt: ansamblul
producþiei agricole este tratat ca un agregat închis, care obþine un singur
produs ºi în care se utilizeazã factori de producþie omogeni, cum sunt
muncã, capital, prestaþii (consumuri) intermediare ºi pãmânt. Pieþele pe care
agricultura intrã în legãturã cu domeniile economice din amonte ºi din aval
sunt escluse de la tratare; preþurile produse ºi factorilor sunt privite, în mod
corespunzãtor, drept exogen determinate.
Structura de bazã a acestui model se poate reliefa printr-o comparaþie
cu mult discutatul − în literatura economicã − model al lui Henrichs Meyer,
care este caracterizat, între altele, prin aceea cã:
a) sunt accentuate legãturile dintre sectorul agricol ºi restul economiei;
b) parametri nu sunt estimaþi econometric, ci au fost definiþi pe bazã
de judecãþi de plauzibilitate;
c) funcþiile de utilizare a factorilor corespund simulãrilor neoclasicismului static (respectiv într-o alternativã nu se porneºte de la o
alocare de muncã influenþatã prin evoluþiile economice).
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Spre deosebire de acesta, specificul modelului Tangermann, pe care
îl propunem aici, constã în aceea cã:
a) este reflectat doar sectorul agricol;
b) parametrii s-au estimat empiric;
c) funcþiile de utilizare a factorilor nu exclud întârzieri (temporizãri) de
ajustare.
4. Sub aspect metodic, ca proprietate deosbitã a acestui model s-ar
putea observa cã se încearcã a se ieºi din problema multicolinearitãþii care
îngreuneazã frecvent estimarea parametrilor, prin folosirea de serii
temporare înalt agregate ºi prin aceea cã sunt utilizate informaþii aprioric ºi
variabile independente individuale sintetizate în mãrimi noi pe bazã de
consultãri economice prealabile.
5. În structura sa de fond, modelul Tangermann cuprinde trei genuri
de ecuaþie:
a) o ecuaþie care deduce volumul producþiei din alocarea de factori
(funcþia producþiei);
b) funcþii care explicã utilizarea (alocarea) de factori de producþie la
preþuri determinate exogen ale produselor ºi factorilor ºi la diferite
variabile endogene modelului (funcþii de alocare de factori);
c) ecuaþii de definiþie ºi de balanþare.
6. La o primã privire, este necesar a se trata diferitele variabile
endogene ale acestor ecuaþii ca dependente reciproc ºi a se estima modelul
ca sistem de ecuaþii simultane, cu una dintre metodele econometrice de
sistem disponibile. Posibilitatea de realizare a unei estimãri multiecuaþionale
este îngreunatã deoarece folosirea de informaþii apriori ºi comprimarea mai
multor variabile în mãrimi ajutãtoare – este prevãzutã pentru determinarea
multicolinearitãþii- revendicã introducerea de restricþii ale parametrilor ºi
folosirea concomitentã de forme lineare ºi nelineare de funcþii. O renunþare
la estimarea simultanã este posibilã, pe de altã parte deoarece sistemul de
ecuaþii se poate formula respectiv ºi astfel rãmâne deschis utilizãrii estimãrii
de ecuaþii singulare. O structurã recursivã a modelului pare salutarã chiar
din motive economice deoarece ea corespunde deosebit de bine spre
deosebire de sistemul de ecuaþii simultane descrierii de ecuaþii de
dezechilibru cum pot fi apreciate în sectorul agricol.
În prezentarea ce urmeazã a ecuaþiilor separate nu este menþinutã
succesiunea conformã ordonãrii dupã sistemul recursiv.
7. Sunt folosite urmãtoarele simboluri ale variabilelor care intrã în
structura diferitelor relaþii definitorii (dacã nu este altfel menþionat, variabilele
se referã, de fiecare datã, la anul “t”):

78
L = utilizarea de muncã; A = amortizor; S = utilizarea de pãmânt; D =
variabila Dummy; I = investiþii brute; K = utilizarea de capital; Q = volumul
producþiei; V = utilizarea de prestaþii (consumuri) intermediare; Y = venit al
sectorului agricol (produsul intern net la preþurile pieþei); Hk = variabila
ajutãtoare a funcþiei investiþiilor; Hv = variabila ajutãtoare a funcþiei
prestaþiilor; l = rata ºomajului; g = venit pe persoanã ocupatã în afara
agriculturii; r = preþul bunului capital; v = preþul prestaþiilor.
α, β, γ, δ = elasticitãþi ale producþiei Q în raport de muncã, prestaþii,
pãmânt ºi capital;
ω = rata progresului tehnic;
Wx = rata de creºtere a unei variabile definitã ca:

Wx =

δ x1
δ tx

8. Ca funcþie a producþiei este folositã o relaþie de tip Cobb-Douglas:

Q = e ωt Lα K δ V β S γ

(1)
Din cauza paralelismului seriilor temporale ale variabilelor independente, o estimare nemijlocitã a relaþiei (1) nu duce la valori plauzibile
economic pentru elasticitãþile producþiei. Cu toate cã evoluþiile producþiei
s-ar putea descrie bine pe baza unor astfel de rezultate estimate, s-a cãutat
valori “mai bune” pentru elasticitãþile producþiei ºi pentru faptul cã, nu în
ultimul rând, aceºti parametri vor trebui folosiþi în estimarea funcþiilor de
utilizare a prestaþiilor consumurilor intermediare. Aici se recomandã folosirea ca informaþii aprioric ca rezultate de estimare pe care le-a obþinut
Schrader (Schrader, H., 1973, Produktionsfunktionen des Agrersektors.
Konzept, Schatzung und Anwendung, Meisenheim am Glan) din date
microeconomice. Pe baza modului procedural deosebit al lui Schrader va
putea fi acordatã mai multã încredere elasticitãþilor producþiei în raport cu
munca, pãmântul ºi prestaþiile calculate de el, decât celei în raport cu
capitalul. Tocmai de aceea sunt estimate aici iarãºi elasticitatea în raport cu
capitalul (δ) ºi rata progresului tehnic (ω), rata care depinde consi-derabil de
influenþa presupusã a stocului de capital. (Folosirea concomitentã într-un
model de parametri care au fost estimaþi din diferite mulþimi de bazã aduce
cu sine probleme care nu sunt totuºi de discutat aici.)
Astfel, cu elasticitãþile determinate de Schrader, respectiv: a = 0,335;
β = 0, 500 ºi γ = 0,096, estimarea funcþiei capitalului a condus la urmãtorul
rezultat:
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⎛ Q
⎞
ln⎜⎜ a bt g ⎟⎟ = 0,059 + 0,018 + 0,1160 ln K t + 0,072 Dt (2)
⎝ Lt V t S t ⎠
cu un coeficient de determinare de 0,967.
Elasticitatea producþiei în raport de capital prezintã o valoare
plauzibilã de 0,16, dar, din pãcate, nu este asiguratã statistic. Cu toate
acestea, deoarece rezultate mai bune nu sunt disponibile, este folositã în
model, ca de altfel ºi rata relativ micã a progresului (1,8%).
9. Funcþiile de utilizare a factorului “muncã” au la bazã, ca ipotezã de
pornire, supoziþia cã în condiþii de mobilitate deplinã a muncii, venitul agricol
pe persoanã ocupatã (Y/L) ar creºte cu aceeaºi ratã ca venitul muncii pe
persoanã ocupatã în afara agriculturii:
(3)
Wy – WL = Wg
Din care rezultã:
(4)
WL = Wy – Wg
În condiþii de mobilitate limitatã a muncii, forþa de muncã nu
reacþioneazã deplin la modificãrile de venituri. Ele se pot, totuºi spre
evoluþia tendenþialã pe termen lung a venitului, ceea ce s-ar traduce într-o
ratã de modificare constantã a utilizãrii de muncã, independentã de situaþia
venitului curent. Rata “WL “ realizatã, ar putea fi media ponderatã cu factorul
de ponderare (σ) din componenta redusã a venitului ºi rata constantã µ:
WL = (Wy – Wg)σ + µ(1 – σ)

(5)

La σ = 1, existã deplinã mobilitate a muncii în timp ce la ó =0,
utilizarea de muncã nu reacþioneazã la actualele evoluþii ale venitului. Din
relaþia (5) prin integrare ºi logaritmare de obþine:
lnLt = C + σln(Yt/gt) + µ(1 – σ)t

(6)

În funcþie de estimare a fost introdusã variabila de venit cu un “lag” de
un an deoarece se poate opina cã utilizarea forþei de muncã reacþioneazã
cu întârziere la semnale veniturilor. A fost acceptatã ºi rata ºomajului, “i”, ca
variabilã explicativã pentru a lua în consideraþie influenþa posibilitãþilor de
migrare.
lnLt = 8,060 + 0,122ln(Yt-1/gt-1) – 0,042t + 0,035lnat – 0,029Dt-1 (7)
cu o determinaþie de 99,7%.
Valoarea parametrului de mobilitate – din pãcate neasiguratã –
conform aºteptãrilor, este joasã (0,122), ea exprimând cã rata de modificãrii
a alocãrii de forþã de muncã indusã de venit atinge doar 12,2% din valoarea

80
care – luatã singurã – ar garanta o evoluþie echilibratã a venitului pe
persoanã ocupatã în interiorul ºi exteriorul agriculturii. Alãturi de aceasta are
loc, totuºi, o diminuare tendenþialã a alocãrii de muncã cu 4,2% pe an.
Ambele componente au fost împreunã chiar suficient de mari în trecutul
recent pentru a împiedica o modificare în continuare a disparitãþii iniþiale a
veniturilor.
Folosirea expresiei (Y/g) în ecuaþia de estimare constituie un exemplu
pentru comprimarea variabilelor individuale într-o nouã expresie cum este
posibil pe baza judecãþilor economice prealabile
10. Funcþiile de utilizare a capitalului pornesc de la conceptul de
produs marginal valoric al capitalului, obþinut prin derivarea, în raport cu
capitalul (K), a relaþiei (1):

P

Q
δQ
= pδ
K
δK

(8)

Alocarea de capital este extinsã pânã într-atât încât produsul marginal
valoric devine egal preþului bunului “capital”, “r” (de fapt, în locul preþului
bunului “capital”. Dacã se poate presupune cã modificãrile dobânzii pieþei
influenþeazã puþin deciziile investiþionale ale agricultorilor ºi cã cuantumul
amortizãrii rãmâne constant preþul folosirii bunului capital ajunge un multiplu
constant al preþului bunului capital), obþinându-se, astfel, alocarea
echilibratã de capital (K*), dupã relaþia:

K* = d

p
Q
r

(9)

Investiþiile echilibrate ce decurg de aici reprezintã atunci:
I* t = K* t – K* t-1

(10)

Investiþia efectivã este privitã ca dependenþã de investiþiile echilibrate
ale celor “n” perioade anterioare:
n

I t = ∑ l i I t*−1

(11)

i =0

La ajustarea întârziatã dar completã, este de aºteptat ca suma
coeficienþilor sã devinã unitarã:

∑λ

i

= 1.

Prin folosirea relaþiilor (10) ºi (9), formula (11) se poate retranscrie în:
n
⎛P
⎞
P
I t = d ∑ l i ⎜⎜ t −i Qt −i − t −i −1 Qt −i −1 ⎟⎟
rt −i −1
i = 0 ⎝ rt −i
⎠

(12)
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Aceastã funcþie de investiþii poate fi denumitã drept o legãturã a teoriei
neoclasice a investiþiilor ºi principiul acceleratorului. (Tratarea acestuia este
efectuatã de D.W. Jorgenson ºi C.D. Siebert, în “A Comparison of
Alternative Theories of Corporate Investment Behavior”, American Economic
Review (AER), vol. 58, 1968. Un alt exemplu pentru aplicarea acestui concept al acceleratorului ºi extinderile sale se gãseºte la J.R. Behrmann, în
“Sectorial Investment Determination in a Developing Economy”, American
Economic Review (AER), vol. 62, 1972). Utilizându-se expresia din
parantezã cu variabilã ajutãtoare “Hk,t-i“, în ecuaþia de estimare, se obþine:
It = 1395,029 + 0,24Hk,t + 0,328Hk,t-1 + 0,387Hk,t-2 +194,430t

(13)

cu o determinaþie de 84,5%. Dacã în seria datelor intervine o “rupere
structuralã”, este preferabilã estimarea unei ecuaþii proprii pentru intervalul
de estimarea a unei ecuaþii proprii pentru intervalul de pânã la “rupturã” în
cazul de faþã, anul 1961 (62), expresia sa analiticã fiind:
It = 1511,358 + 0,231Hk, t-1 + 255,652t

(14)

cu un coeficient de determinare 97,4%.
11. Funcþia de utilizare a prestaþiilor consumurilor intermediare
maximizante de profit, conform relaþiei (1), este urmãtoarea:

V =β

p

ν

Q

(15)

sau, þinând seama de expresia lui “Q” din relaþia (1), ea devine:

V =β

p

ν

e ωt Lα K δ V β S γ

din care se poate extrage expresia econometricã a prestaþiilor intermediare (V):

⎛ p
⎞ 1
V = ⎜ β e ωt Lα K δ V β S γ ⎟
⎝ ν
⎠1− b

(16)

Dacã se poate ipoteza cã agricultorii iau mai întâi decizia asupra
utilizãrii factorilor de producþie “pe termen lung”, respectiv forþa de muncã
(L), capital (K) ºi pãmânt (S) ºi apoi adapteazã (ajusteazã) utilizarea
consumurilor intermediare la acestea, atunci ecuaþia (16) poate servi pentru
estimarea cererii de bunuri de consum intermediar.
Definindu-se cã variabila ajutãtoare “Hv “ expresia din paranteza relaþiei
(16), cu elasticitãþile: ω, α, δ ºi γ conform (2) ºi luându-se în consideraþie, de
asemenea, influenþa lichiditãþii – pentru care indicatorul adecvat ar fi Yt-1 – s-a
obþinut urmãtorul rezultat (coeficient de determinare 99,7%):
lnVt = 3,274 + 0,426lnHv,t + 0,338lnYt-1 + 0,033t + 0,387Dt -0,080Dt-1 (17)
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12. Utilizarea pãmântului s-a modificat doar în micã mãsurã în
decursul perioadei tratate ºi cu rata anualã aproape constantã. Deoarece nu
se poate ajunge la o explicare economicã în cadrul acestui model este
ipotezatã o alurã tendenþialã (R2 = 0,972):
lnSt = 9,570 – 0,00336t

(18)

13. Modelul are ºi ecuaþii de definiþie ºi de balanþã. Astfel, amortizãrile
(A) se compun dintr-o sumã constantã pentru amortizarea construcþiilor ºi
dintr-o sumã dedusã din investiþiile în echipamentele anterioare
(considerate 70% din investiþiile totale). Se ipotezeazã cã investiþiile în
echipamente din al 11-lea an al utilizãrii lor trebuie descris în zece rate
anuale egale:
20

A = 518 + 0,7∑ 0,1I t −1

(19)

i =11

Pe de altã parte, stocul de capital ºi venitul sectorial sunt definite astfel:
Kt = Kt-1 – It-1 – At-1

(20)

Y = (p·Q – v·V – r·A)/100)

(21)

(*5 Divizarea prin 100 este necesarã deoarece preþurile sunt definite
ca indici.
14. Structura recursivã a modelului se referã la faptul cã variabilele
endogene pot fi determinate una dupã alta, în urmãtorii paºi:
Nr. crt.
Variabile
Simultan
Decalat
1
Pãmânt (S)
2
Capital (K)
Kt-1, It-1, At-1
3
Muncã (L)
Yt-1
4
Consumuri intermediare (V) St, Kt, Lt
Yt-1
5
Producþie (Q)
St, Kt, Lt , Vt
6
Investiþie (I)
Qt-1
7
Amortizare (A)
It- 1
8
Venit (Y)
Qt, Vt, At

Exogen Ecuaþie
t
18
20
gt-1, at, t
7
pt, vt, t
17
t
2
13,19
pt, vt, rt
21

Tabelul de mai sus aratã cã fiecare variabilã endogenã depinde doar
de variabile predeterminate (decalat endogen sau exogen sau de astfel de
variabile endogene simultane) care deja s-au putut determina fãrã ca
valoarea variabilelor nou stabilite sã fie deja cunoscutã. Modelul are,
aºadar, o structurã recursivã, care mijloceºte estimãri ºi în ecuaþii separate.

STUDIU PRELIMINAR CU PRIVIRE
LA BLOCUL “SOCIAL”
dr. Hildegard PUWAK,
drd. Liviu Stelian BEGU

1. Premisele generale ale elaborãrii blocului “social”
ºi obiectivele funcþionãrii sale
În raport cu finalitatea socialã a oricãrei activitãþi economice –
asigurarea bunãstãrii materiale ºi spirituale a societãþii – structura blocului a
fost subordonatã funcþiei economicului de satisfacere a socialului. S-a
recurs la o asemenea abordare, avându-se în vedere urmãtoarele;
a) în politica decizionalã la scara macro, criteriul economic (care în
esenþã se referã la consumul de muncã socialã atât pentru efect
cât ºi pentru efort) joacã un rol decisiv în raportul economic –
social, întrucât prin el se pot delimita în cadrul eforturilor pe care le
face societatea pe de o parte ºi în cadrul unor efecte sociale
scontate pe de altã parte, diferitele nevoi de alocare a resurse
materiale, financiare, umane pentru realizarea obiectivelor privind
calitatea vieþii în ansamblu ºi a celor vizând fiecare componentã a
acesteia;
b) între multiplele funcþii ale procesului conducerii societãþii, doar
funcþia economicã permite dimensionarea resurselor necesare
realizãrii obiectivelor sociale, înlesnind astfel armonizarea
cerinþelor de ordin sociouman cu posibilitãþile oferite de fondurile
disponibile pentru realizarea unor anumite scopuri;
c) dat fiind faptul cã nu este posibilã convertirea în efecte economice
a tuturor aspectelor care definesc calitatea vieþii, în ciuda
caracterului sãu limitativ relativ, atribuim criteriului economic rolul
primordial în asigurarea cerinþelor social-umane de consum ºi de
protejare a individului. Pe aceastã bazã considerãm cã se asigurã
compatibilitatea criteriului economic cu celelalte criterii (cultural,
ecologic, tehnologic etc.), care deºi necuantificabile prin tehnica
actualã a conversiei “extraeconomic-economic” se vor regãsi chiar
dacã numai parþial în structurile modelului;
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d) chiar dacã interferenþa ºi cumulul legãturilor directe ºi inverse
dintre componente sporesc complexitatea modelului, apreciem cã
numai prin modelarea integratã a unui numãr cât mai mare de
componente ale calitãþii vieþii – se creeazã posibilitatea rezolvãrii
coerente, a problemelor sociale într-o perspectivã unitarã, ce poate
fi efectiv operaþionalizatã prin decizii pe termen mediu, aºa cum îºi
propune modelul, implementate prin intermediul mecanismelor
economiei de piaþã.
1.1. Premise
Premisele de la care s-a pornit la elaborarea blocului social au fost
urmãtoarele:
a) sã fie adaptat condiþiilor reale de desfãºurare a proceselor ºi
fenomenelor caracteristice economiei româneºti în tranziþie;
b) sã se integreze conceptual ºi funcþional modelului agregat, dar sã
permitã în acelaºi timp modelarea componentelor la niveluri
ierarhice cât mai joase;
c) sã permitã simularea pe termen mediu, cu pas anual;
d) sã fie adaptat categorial sistemului conturilor naþionale.
1.2. Obiectivele funcþionãrii blocului “social”
Blocul a fost astfel proiectat încât formaþia rezultatã din aceasta sã
serveascã proiectãrii principalilor indicatori sintetici ai dezvoltãrii economiei
naþionale într-o anumitã perspectivã. În al doilea rând, s-a þinut cont de
faptul cã prin modelarea componentelor sale structurale, informaþia sã
satisfacã cerinþele derivate din punerea în aplicare a politicii sociale,
avându-se în vedere urmãtoarele funcþii ale acesteia:
a) reglarea intrasistematicã a componentelor economice ale calitãþii
vieþii pentru asigurarea echilibrului sistemului social;
b) funcþionarea normalã a sistemului economic produce inevitabil o
serie de consecinþe negative asupra colectivitãþii care nu pot fi
prevenite prin funcþiile de reglare necesitând operarea cu ajutorul
unor funcþii de compensare;
c) apãrarea indivizilor ºi colectivitãþii împotriva unor perturbãri interne
(procese sociale patologice, delicvenþa etc.);
d) protecþia întregii populaþii faþã de anumite situaþii de risc sau pentru
anumite grupuri sociale defavorizate;
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e) satisfacerea unor nevoi colective care nu pot fi acoperite în mod
eficient prin mecanismele pieþii.
Proiectarea blocului a impus restricþii de ordin metodologic, derivând
din natura sistemului informaþional încã existent în þara noastrã precum ºi
din lipsa unor studii sistematice asupra evoluþiei domeniului social în
perioadã de tranziþie în întregul sãu.
De asemenea, complexitatea domeniului privind calitatea vieþii
determinã numãrul mare de componente. Includerea tuturor componentelor
în blocul social este, din punctul nostru de vedere, o cerinþã pentru
abordarea coerentã a problemelor omului în mediul sãu de muncã ºi viaþã.
În acest context, singura modalitate de operare eficientã în vederea obþinerii
unor informaþii, a stabilirii unor conexiuni interne ºi externe, precum ºi a
mecanismelor de funcþionare a blocului este abordarea sistemicã.
Considerãm blocul social un subsistem al sistemului economico-social.
Structurarea subsistemului a avut la bazã urmãtoarele criterii:
• delimitarea pe cât posibil a componentelor materiale ale calitãþii
vieþii de cele nemateriale;
• evidenþierea distinctã a condiþiilor de muncã în ansamblul
subsistemului social;
• surprinderea, pe de o parte a fenomenului social la nivelul întregii
populaþii ºi pe de altã parte la nivelul anumitor categorii sociale
defavorizate din cadrul acesteia.
Tabelul 1 prezintã modulele principale ale subsistemului ºi submodule
corespunzãtoare acestuia.
Modulele subsistemului sunt:
A. Condiþiile materiale de trai.
B. Condiþiile sociale de trai.
C. Condiþii de muncã.
D. Protecþia socialã.
Stabilirea mãrimilor caracteristice subsistemului a avut la bazã
existenþa a douã feluri de variabile, convenþional denumite indicatori ºi
factori ai calitãþii vieþii.
Menþionãm cã la stabilirea indicatorilor caracteristici fiecãrei componente a subsistemului, au avut în vedere alegerea numai a celor
cuantificabili, aceasta nealterând structura, funcþionalitatea ºi valoarea
cognitivã a informaþiilor referitoare la componentele calitãþii vieþii.
Menþionãm cã la stabilirea indicatorilor caracteristici fiecãrei componente a subsistemului, am avut în vedere alegerea numai a celor cuantifica-
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bili, aceasta nealterând structura, funcþionalitatea ºi valoarea cognitivã a
informaþiilor referitoare la componentele calitãþii vieþii.
A. CONDIÞIILE MATERIALE DE TRAI

B. CONDIÞIILE SOCIALE DE TRAI

A1. VENITURI

B1. STAREA DE SÃNÃTATE ªI ASIGURAREA ASISTENÞEI MEDICALE

A2. CONSUMUL POPULAÞIEI

B2. INSTRUIRE ªI EDUCAÞIE

A3. CONDIÞII DE LOCUIT

B3. CULTURA

A3.1. LOCUINÞA

B4. CONDIÞII DE ODIHNÃ ªI RECREERE

A3.2. MEDIUL DE
LOCUIT

A4. MEDIUL AMBIANT

B5. MEDIUL SOCIAL-POLITIC

D. PROTECÞIA SOCIALÃ
D1. ªOMAJ
D2. ASIGURÃRI SOCIALE

C. CONDIÞIILE
DE MUNCÃ

D2.1.
PENSII

D2.2. AJUTOARE
SOCIALE

D2.3. INDEMNIZAÞII
ªI ALTE CHELTUIELI
DE ASIGURÃRI
SOCIALE

D3. ASISTENÞÃ SOCIALÃ
D3.1.
D3.2.
D3.3. D3.4. ASI- D3.5.
PRES- OCROTI- PRES- GURÃRI
PERTAÞII DE REA MI- TAÞII SOCIALE SOANE
ASISNORI- FAMI- ALE BÃ- HANDITENÞÃ
LOR
LIALE TRÂNILOR CAPASOCIALÃ
ªI ADULTE
ÞILOR

D4. SÃRÃCIA

Fiecare modul, la rândul sãu este descompus în mai multe submodule,
corespunzând principalelor componente ale calitãþii vieþii. Codificarea
modulelor, submodulelor ºi a indicatorilor statistici s-a fãcut dupã principiul
codificãrii arborescente.1
1

Codul este alcãtuit din cinci caractere, unde primul desemneazã modulul din cadrul
subsistemului, al doilea, semnificã submodul din cadru modulului respectiv, al treilea
reprezintã eventualele structuri ale submodulului, urmãtoarele douã codificã numãrul
de ordine al indicatorilor statistici selectaþi pentru caracterizarea componentei respective.
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2. Analiza comparativã a modelelor teoretice ºi econometrice
specifice domeniului social
Parcurgerea literaturii de specialitate a scos în evidenþã faptul cã în
încercãrile de dezvoltare a modelelor parþiale pentru componentele reþinute
de noi în “blocul social” s-au dovedit mai rodnice. Dupã informaþiile noastre
nu s-a realizat niciun model global al sistemului social, de mers anevoios
din cel puþin douã motive. Primul, are în vedere complexitatea proceselor ºi
fenomenelor sociale surprinse ºi numai prin prisma componentei economice.
Cel de al doilea, constã în dificultãþile legate de selecþionarea criteriilor de
delimitare a legãturilor ºi intercondiþionãrilor în subsistemele de nevoi, ceea
ce reduce mult posibilitãþile de cuprindere într-un model global a componentelor domeniului social, chiar dacã nivelul de agregare ar fi foarte înalt.
Cererea ºi consumul s-au dovedit componentele nivelului de trai
pentru care literatura oferã cele mai multe modele. Acestea au în vedere fie
cererea globalã, consumul total, sau numai unele componente ale acestora
(serviciile nemateriale, de pildã,).
Fãrã pretenþia rigurozitãþii ºtiinþifice a prezentãrii sau a exhautivitãþii
problematicii, vom prezenta în continuare unele modele pe care le-am
apreciat ca interesante de reþinut pentru demersul nostru.
Modelul keynesian al consumului ºi economiilor, (15), în cele douã
ipoteze:
a) propensiunea marginalã pozitivã subunitarã a consumului la
creºterea veniturilor;
b) creºterea mai înceatã a consumului comparativ cu venitul disponibil.
Dupã cum se ºtie doctrina keynesistã se axeazã pe ideea de ofertã ºi
cerere, a asigurãrii echilibrului între ele, aceasta stând la baza funcþionãrii
întregului mecanism economic. Keynes apreciazã cã nu existã automatism
în consum ºi cã unei creºteri sau reduceri a ofertei nu-i corespunde în mod
automat o variaþie în acelaºi sens sau în sensuri contrare a acestora.
Concepþia lui Keynes se reduce la urmãtoarele determinãri preferinþa
pentru lichidate împreunã cu oferta de monedã (politica de emisiune)
determinã diversitatea ratelor dobânzilor. Aceasta la rândul sãu, împreunã
cu eficienþa marginalã a capitalului (rata profitului potenþial) determinã
înclinaþia spre investiþiile curente. Pe de altã parte, înclinaþia spre consum
împreunã cu veniturile determinã cheltuielile de consum. Acestea împreunã
cu sporirea investiþiilor curente acþioneazã asupra venitului naþional ºi a
ocupãrii forþei de muncã.
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Ecuaþia de bazã a modelului este:
Y≥C+I

(1)

unde:
Y = producþia netã (oferta) care asigurã ocuparea unui anumit numãr
de persoane;
C = consumul;
I = investiþiile.
Din formulã rezultã cã existã cazul când oferta este egalã cu cererea
(C+I) sau este mai mare decât aceasta. Se asigurã echilibrul economic ºi
stabilitatea economiei, în cazul în care economiile (S) sunt egale cu
diferenþa dintre I ºi C.
Funcþiile cererii
Am apreciat modelele de consum (acestea reprezentând principala
formã de exprimare a cererii) prin prisma posibilitãþilor oferite pentru
judecarea dependenþei cererii de venit.
De asemenea, am avut în vedere faptul cã abordarea macroeconomicã
statisticã a cererii are la bazã presupoziþia cã dimensiunile extinderii
nevoilor sunt dependente în cea mai mare mãsurã de venit ºi de nivelul
preþurilor. Relaþiile cantitative între aceºti factori fiind exprimate prin funcþiile
consumului vom prezenta în continuare pe cele care le considerãm
concordante evoluþiei cererii, respectiv consumului în actuala perioadã în
þara noastrã.
Curba Cournot-Marshall (6) este o relaþie funcþionalã stabilã de tip
static, reversibilã ºi în general monotonã ºi pe deplin diferenþiabilã, în care
cantitatea depinde de venit ºi preþ.
Deºi sistemul Cournot-Marshall este static, el este compatibil totuºi cu
ideea unor schimbãri lente în ºirul relaþiilor de bazã statice, iar ajustarea
matematicã într-o curbã a cantitãþilor cerute duce la o variaþie rezidualã care
poate fi tratatã ca un trend statistic.
Dupã pãrerea noastrã, posibilitãþile de utilizare a curbelor CournotMarshall pentru studierea cererii vor pitea fi folosite în studiu cu urmãtoarele
menþiuni:
a) ele sunt valabile ºi compatibile numai pentru consumatorii care au
venituri mici ºi care sunt constânºi la o strictã raþionalitate în
repartizarea cheltuielilor, potrivit diferitelor destinaþii posibile;
b) sunt utilizabile ºi pentru restul consumatorilor, indiferent de mãrimea
veniturilor lor, în ceea ce priveºte diferitele mãrfuri ºi servicii care
au o pondere micã a cheltuielilor în bugetul de consum. În ceea ce
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priveºte produsele ºi servicile pentru care cheltuielile au o pondere
mare în bugetele consumatorilor care prin veniturile lor pot sã-ºi satisfacã multiple nevoi, sistemul acestor curbe devine nesatisfãcãtor.
Alãturi de venit pot fi introduse în funcþiile consumului ºi alþi factori ca:
decalajul de timp (întârzierea cu care acþioneazã veniturile asupra
consumului), economisirile, înzestrarea populaþiei s.a.
Analiza relaþiei dintre venit ºi cerere se poate face ºi cu ajutorul
curbelor Engel. Modelul cel mai larg rãspândit pentru exprimarea relaþiei
dintre diferitele cheltuieli ºi venit este dat de curbele Engel, care furnizeazã
importante informaþii privind caracteristicile repartiþiei veniturilor spre deosebire de ecuaþiile deduse din seriile cronologice care nu includ asemenea variabile distribuþionale. În acest fel, modelele previzionale întocmite pe baza
curbelor Engel sunt mai realiste ºi mai eficiente. Totodatã secþiunea transversalã pe care se întemeiazã ecuaþiile statistice ale acestor funcþii permite
evidenþierea efectului diferiþilor factori demografici, profesionali, sociali. Curbele Engel permit astfel o analizã spectralã în formã matematicã a relaþiilor
esenþiale existente într-o serie de factori care nu pot fi izolaþi în seriile de
date cronologice din cauza comportamentului lor similar sintetizat în trend.
Deºi indispensabile pentru analizã ºi previziunea cererii, ne menþinem
o anumitã rezervã, deoarece modelul neglijeazã influenþa preþurilor ºi, ceea
ce este mai important a corelaþiei preþurilor, respectiv raportul preþului
produsului în cauzã faþã de preþurile celorlalte produse.
În contextul abordãrii noastre ele însã oferã însã posibilitatea a
relevãrii stratificãrii sociale (pe criteriul omogenitãþii) prin aplicarea unor
structuri populaþionale medii, pe grupe de familie, dupã venituri, ºi apoi
subîmpãrþirea grupelor de venituri dupã dimensiunile familiei ºi dupã
profesiuni. Grupele de populaþie devin astfel omogene întrucât au aceleaºi
caracteristici demografice (aceeaºi mãrime a familiei), economice (acelaºi
nivel de trai), de mediu social (urban, rural), de profesie.
Dintre formalizãrile matematice ale legitãþilor lui Engel considerãm cã
cea datã de Allen ºi Bowley care conduce la linearitate (a se vedea relaþia
(1)) nu rãspunde cerinþelor contextuale de desfãºurare a procesului
consumului, excluzând aspectele privind saturarea nevoilor, valabile pentru
un numãr mare de produse pe care le vom avea în vedere.
k i = a i + bi ⋅ M + ∑ i
(2)
în care:
k este cheltuiala pentru grupul de mãrfuri i;
M este venitul.
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Considerãm oportun sã recurgem la relativizãrile propuse de C.C.
Zimerman, W. Conrad ºi W. Gerloff (25).
Matematic, nivelul de saturare se exprimã printr-o asimptotã de care
consumul cantitativ se apropie pe mãsurã ce creºte venitul. Nu este posibil
sã se gãseascã o singurã curbã valabile sub forma unei curbe asimptote
pentru toate bunurile sau grupele de nevoi.
Nici premisa unei dependenþe logaritmice a cererii pentru toate grupele
de produse în funcþie de venit ºi preþuri nu este consideratã a fi compatibilã
cu ecuaþia bugetului de cheltuieli ale familiei. Definirea curbei cererii pentru
mãrfurile care satisfac nevoi fundamentale, cu slabã sensibilitate la creºterea venitului, prin ecuaþia de gradul întâi c = a + bx se dovedeºte valabilã
numai pentru intervale mici de venituri. Ipoteza intervalelor înguste de venit
este prea generalã ºi neadecvatã realitãþii ºi unei perspective dinamice a
consumului. Apreciem cã se impune o aproximare a unei curbe Engel
pentru intervale mai largi de venit prin ajustare curbilinie de tip Kneeland,
Tornquist, Dorothy Brady, Wold ºi Jureen, aceasta fiind compatibilã cu
premisele economice ale consumului, cu fenomenul de substituire ºi cel de
saturare. În abordarea Wold-Jureen curba este de forma:

aV 2 + bV − c
(3)
a ≥ 0; b ≥ 0; c ≥ 0
V 2 +V
Avantajul acestei metode constã în faptul cã modurile de comportare
ale diferitelor niveluri de satisfacere a cererii sunt concepute ca segmente
ale unei curbe a cererii, care reflectã comportamentul consumatorilor în
funcþie de creºterea venitului real.
Modelul S.J. Prais (4) are ca relaþie de bazã:
x
M
= a + b log
(4)
n
n
în care:
x - cheltuialã;
n - mãrimea familiei;
M - venitul;
a, b - parametri.
Aceastã utilizare a ajustãrii semi logaritmice are numeroase avantaje,
atât în ceea ce priveºte simplitatea calculelor cât ºi obþinerea de foarte
multe ori a unei fidelitãþi faþã de realitate.
Anumite avantaje prezintã modelul lui Working:
Wi = α i + β i log M + ∑ i
(5)
C=
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în care:
Wi = Vi /M (Vi fiind cheltuiala pentru produsul i, iar M este venitul).
Acest model are avantajul unei simplitãþi mai mari faþã de altele1.
Adecvarea ajustãrii se mãsoarã pentru fiecare grupã de mãrfuri prin
proporþia explicatã din (Wi –Wj) care dupã cum se ºtie este egal cu pãtratul
coeficientului de corelaþia R2.
Este evident însã cã ajustarea va fi îmbunãtãþitã dacã se foloseºte o
funcþie Engel cu trei parametri, care este mult mai flexibilã. Generalizând2
modelul lui Working, C.V. Leser a constituit funcþii, de tipul:

Wi = α i + β i log M +

γi

∑

+ i
(6)
M
Utilizând în locul lui M, media parametricã a observaþiilor astfel încât
M=G (modelul la care este aplicatã elasticitatea4), formula de calcul a
elasticitãþii medii devine:
bi
i (G ) =
(7)
a i + bi + (1 + log G )
în care ai, bi sunt estimãri ale lui αi, βi.
Totuºi, experienþa statisticã internaþionalã pare a indica cã niciuna din
funcþiile alese pentru curbele Engel nu se preteazã satisfãcãtor la
cuantificarea relaþiilor dintre venit ºi cheltuielile pentru bunurile de uz
îndelungat ºi cele cu valori ridicate la care consumatorii au libertatea de
alegere ºi care nu sunt deci strict necesare. În acest caz s-ar putea folosi
curbele Quasi-Engel care iau în considerare relaþia dintre cheltuielile pentru
“investiþiile” familiei ºi înzestrarea existentã. Studiile elaborate de R. Stone
ºi Rowe, Witt, Cramer, Spracs în care se folosesc aceste curbe aratã cã
pentru aprecierea corectã a modificãrii cererii efectul unei variaþii de venit
trebuie descompus într-un efect pe termen scurt (modificarea cumpãrãturilor
în condiþiile intervalului dat) ºi un efect pe termen lung (modificarea
cumpãrãturilor dupã ce înzestrarea a atins nivelul dorit). Înzestrarea familiei
constituie un exemplu concret, de efecte ale comportamentului trecut
1

2

Ne referim la modelul:

Wi = α i + β i − (∑ α i + β i log M ) + ∑ i folosit de H.S.

Houthakker (în “Influence of Prices and Incomes on Household Expeditures”, Bulletin
de l’Institut International de Statistique, vol. 37, 1960) sau de Netherlands Central
Bureau of Statistics º. a.
Generalizând pleacã de la faptul cã modelul lui Working implicã:

dVi
dM

= (α i + β ) + β i log M , unde Vi = 0 pentru M = 0.
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încorporate în valorile curente ale unei variabile care de fapt uneºte trecutul
cu prezentul.
Modelul Veron Lippit poate fi folosit pentru mãsurarea efectului
veniturilor, prin analiza dispersionalã ºi a altor variabile asupra anumitor
articole de cheltuieli în cadrul bugetelor de familie. Rezultatele au fost
introduse apoi într-o funcþie a cererii de serii dinamice legãnându-se
cheltuielile studiate de aceste variabile. Considerãm metoda utilã
demersului nostru pentru faptul cã mãsoarã influenþa pe care o exercitã
efectul repartiþiei veniturilor asupra cheltuielilor. Utilizarea analizei
dispersionale, ca o alternativã a regresiei multiple, pentru evidenþierea
efectelor pe care le au diferitele variabile asupra cheltuielilor familiei oferã o
abordare mai flexibilã a estimãrii dependenþelor cererii întrucât nu necesitã
nicio presupunere în ceea ce priveºte forma curbei funcþionale.
Pornind de la faptul cã cererea, preferinþa ºi comportamentul
consumatorilor au un caracter fundamental stochastic, în modelul Ruth
Mack, ecuaþiile deterministe introduc variabila aleatoare U, fiind de forma:
Ci = f(Vi) + Ui
Ui este o cantitate aleatoare care poate avea o largã gamã de valori, fiecare
din acestea fiind afectatã de o anumitã probabilitate de realizare. Apreciem
utile modelele probabilistice de acest tip pentru estimarea tendinþelor
evoluþiei consumului populaþiei în aceastã perioadã, datã fiind prezumþia de
bazã, estimarea parametrilor unei ecuaþii în care variaþiile aleatoare ale lui
Ui se adaugã algebric la variaþiile certe ale variabilei deterministe
(nealeatoare) V.
Modelele prezentate se întemeiazã pe analiza cererii de consum a
familiilor pe baza bugetelor de familie. Cu toate avantajele pe care le
prezintã studierea macroeconomicã a bugetelor de familie, determinând
simultan relaþiile de interdependenþã reciproce între variabile, ea face
abstracþie de variabila timp ceea ce produce unele complicaþii în direcþia
utilizãrii coeficienþilor de elasticitate în scopurile previziunii. Apare astfel
inevitabilã necesitatea cunoaºterii rezultalelor analizei cererii în profil
dinamic care stabileºte relaþiile funcþionale dintre variabilele economice în
diferite perioade de timp, redând comportamentul macroeconomic al cererii.
În acest context, se cere rezolvatã problema trecerii de la ecuaþiile
comportamentului microeconomic la cele ale comportamentului
macroeconomic. Deducerea cererii globale din datele bugetelor de familie
ale unor grupuri ale populaþiei se poate rezolva prin derivarea cererii,
compatibilã cu ambele surse de date, pornind de la faptul cã cererea pe
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piaþã se formeazã ca o rezultantã a comportamentului tuturor familiilor. În
acest scop, coeficienþii de elasticitate în funcþie de venit deduºi din datele
bugetelor de familie au fost introduºi în ecuaþia cererii stabilitã pe baza
seriilor cronologice ale pieþii cu toate cã existã multe greutãþi în realizarea
unei asemenea unificãri.
S-au constituit modele mixte (3) în care ecuaþiile macroeconomice
potrivit celor douã tipuri de informaþii, care prezintã urmãtoarele avantaje:
a) reunesc avantajele ambelor analize, depãºind impasul creat de
nivelul constant la care apar preþurile din bugetele de familie ºi
realitatea nivelurilor de preþ diferite din seriile de timp;
b) conecteazã unele din dezavantajele cercetãrii în profil dinamic a
cererii, prin utilizarea dispersiei repartiþiei veniturilor din eºantioane
succesive de familii ºi introducerea lor ca o variabilã în ecuaþia
constituitã pe cifrele macroeconomice al seriilor cronologice;
c) remediazã prin utilizarea elasticitãþilor din bugete, deficienþa seriilor
dinamice care nu pot oglindi transformãrile calitative ale
consumului, decât atunci când se referã la schimbarea produsului.
Ca o concluzie la cele prezentate putem arãta cã analiza
econometricã a cererii se desfãºoarã pe linii de cauzalitate stohasticã
potrivit cãreia statisticile reflectã mai curând probabilitãþii decât legi rigide.
Totuºi, în abordarea econometricã, familia sau consumatorul sunt trataþi ca
mutaþii care se comportã independent. Acest cadru este cu totul general,
astfel încât fiecare formalizare a dependenþelor între variabile trebuie
specificatã faþã de cerinþele ºi calitatea datelor disponibile. Trebuie luaþi în
considerare factorii specifici care rezultã din interacþiunile acestor unitãþi ºi
dintr-o serie de alte componente, din care nu toate sunt cuantificabile cel
puþin într-un mod direct.
Abordãrile teoretice care introduc în funcþiile de consum ipoteza venitului permanent sau a “ciclului de viaþã” (1,19) au în vedere faptul cã un individ
cheltuieºte pentru consum, în timp, o parte constantã din venitul sãu astfel:
p

p

−1

−1

(1) C = kQ p , (2) C = k Q + kj (Q − Q ) ,
în care:
C = consumul curent;
k = proporþia din venitul permanent destinatã consumului;
Qp = venit permanent;
j = coeficient de actualizare;
Q = venitul anual.
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Venitul permanent pentru anul în curs, actualizat cu un parametru j,
estimat pentru ultimul an, poate fi exprimat astfel:
p

p

−1

−1

(3) Q p = Q + j (Q − Q )
Deosebirea dintre relaþia (1) ºi (2) constã în faptul cã prima reprezintã
consumul la un moment dat (static), iar cea de-a doua introduce factorul
timp, actualizând consumul la un moment dat cu ajutorul relaþiei (3),
operaþie din care rezultã consumul actualizat (dinamic).
Funcþiile cererii în abordarea lui Franco Modigliani (18) prin
introducerea ipotezei “ciclul de viaþã”, pun în legãturã consumul, veniturile ºi
economiile. Relaþia de bazã a acestei ipoteze este:
C0L = Q0R sau C0 = (R/L) Q,
în care:
C0 = consumul în cadrul ciclului de viaþã;
L= numãrul de ani aferenþi lui C0;
Q0 = venitul total în cadrul ciclului de viaþã;
R = numãrul de ani aferenþi lui Q0.
Problema prezentatã are ca scop discutarea raportului R/T, care
exprimã faptul cã indivizii încearcã sã-ºi stabilizeze consumul pe parcursul
ciclului de viaþã.
De asemenea, în cadrul modelelor de consum sunt de menþionat
încercãrile ªcolii maghiare (11,24) reprezentatã de Robert Hoch care au ca
principal obiectiv determinarea efectelor modificãrii modului de consum
asupra ratei de creºtere a consumului final. În acest sens este considerat
factor al ratei de creºtere a consumului investiþia marginalã (∆l0) care
acþioneazã asupra venitului naþional, rezultând un spor de venit ºi asupra
consumului derivând un consum suplimentar.
Între modelele de consum studiate, doar unele pun accent pe
consumul de servicii nemateriale. Menþionãm modelul L. Lengyel (8) care
analizeazã consumul de servicii necomerciale (asistenþã medicalã,
învãþãmânt, protecþia individului), precum ºi factori ai standardului de trai al
populaþiei din rândul cãrora se desprinde venitul total, care la rândul sãu
cuprinde ca principalã componentã venitul la dispoziþia personalã cu
destinaþie determinatã. Modelul delimiteazã alocaþiile sociale în bani, care
sunt dependent sau independent de activitatea prezentã sau trecutã ºi
alocaþiile sociale în naturã care cuprind, pe lângã educaþie, învãþãmânt,
culturã ºi cele destinate sãnãtãþii, profilaxiei ºi tratamentului ºi cheltuielile
necesare funcþionãrii instituþiilor sociale.
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Modelul introduce ºi variabile prin care se încearcã o evaluare a
aspectelor economice ºi noneconomice dintre care: efectul de stimulare,
automatismul de naturã economicã (noneconomicã), efectul de prosperitate
ºi efectul de productivitate.
Abordarea problematicii servicilor nemateriale este prezentatã ºi în
lucrãrile lui A. Barter, (2) din care se pot desprinde: corelaþia dintre
consumul individual ºi cheltuielile publice, elasticitatea consumului de
servicii de educaþie ºi învãþãmânt în funcþie de venit, cererea de servicii de
învãþãmânt, consumul individual ºi cheltuielile publice. În cazul transferului
de venituri, de remarcat faptul cã pentru a preîntâmpina creºterea diferitã, în
standardul de viaþã al gospodãriilor, transferul se va face în aºa fel încât
venitul disponibil sã creascã în acelaºi ritm cu venitul naþional.
Sistemul de modele elaborate de Institutul Naþional de Cercetãri
Economice (22,23) din Stockholm cuprinde modele pentru venituri,
consumul total ºi consumul social, pensiile, economiile, cererea de
împrumuturi bancare a populaþiei.
Variabilele modelului pentru veniturile populaþiei sunt: stocul de “bunãstare”la începutul perioadei (W0) care are în vedere înzestrarea cu bunuri
a populaþiei de resurse financiare, salariile plus transferurile diminuate cu
taxe ºi plãþi cãtre sectorul public (yh), veniturile pentru asigurarea socialã la
bãtrâneþe (ys), veniturile primite din poliþe de asigurare (yg), sumele primite
prin restituirea unor datorii (D). Funcþia de bazã a modelelor, care þine cont
ºi de unele viitoare deficite (deft) are urmãtoarea expresie:
g
T h

s

T g

t = T it

t = T it

T

T

Rio = Wio + ∑ y(1 + r ) − t + ∑ y(1 + r ) − t + ∑ y(1 + r ) − t − Dio − ∑ defit (1 + r ) − t
t = 0 it

it

t =0

în care:
t = 0, 1, …, T este ciclul de viaþã rãmas;
T = anul de viaþã în care se va obþine prima pensie.
ys it, yg it = venituri din prestaþii sociale pe care beneficiarii nu le obþin
în mod curent în perioada de bazã, dar conteazã pe ele în viitor.
y = veniturile obþinute în cadrul securitãþii sociale ºi asigurãrilor, în
mod curent precum ºi cele scontate în viitor de anumite
categorii de populaþie (de exemplu: actualii pensionari).
Modelul de bazã al consumului are ca punct de plecare modelul
venitului permanent introdus de M. Friedman.
Formula este urmãtoarea:
C = K · R + E,
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unde:
C = consumul, deci în model funcþia de consum;
K = multiplicator al resurselor;
R = resursele;
E = abaterea de la valoarea consumului planificat.
Aceastã formulã reprezintã varianta agregatã a modelului,din ea
derivând modele ce servesc analizei componentelor consumului.
Pentru consumul total, autorii modelului pornesc de la ipoteza cã este
posibilã o agregare a acestuia din principalele sale componente: consumul
de bunuri durabile (Cd) ºi consumul de bunuri de uz curent ºi servicii (Cnd).
Pentru fiecare parte a consumului se are în vedere o componentã
permanentã ºi una tranzitorie. Relaþiile între ele sunt:
p

p

t

d

nd

nd

(1) C = C d + C nd (2) C = C + C d (3) C nd = C + C
în care Cp reprezintã achiziþiile efective ºi Ct pe cele viitoare, iar legãtura
între venitul disponibil pentru consum ºi fiecare componentã a acestuia se
face prin intermediul unei funcþii de consum Koyck transformatã de tipul:
C = Kyp + βx + ε,
în care
K - înclinaþia estimatã spre consum;
x - elasticitatea consumului la modificarea venitului permanent.
Modelul elaborat pentru determinarea consumului social, are la bazã
ipoteza cã taxele ºi cotizaþiile plãtite pentru asigurãri sociale pe parcursul
ciclului de viaþã egaleazã contravaloarea sumelor obþinute în cadrul
securitãþii sociale.
Modelul pentru economiile populaþiei (23) are la bazã urmãtoarele
presupoziþii: structura pe vârste a populaþiei este un factor de influenþã a
înclinaþiei spre economisire la nivel agregat; veniturile individuale cresc pe
mãsura înaintãrii în vârstã pânã în momentul retragerii din activitate, dupã
care ele descresc; indivizii manifestã tendinþa de menþinere a pãrþii din
venituri destinatã consumului. Alþi factori de influenþã asupra
comportamentului de economisire luaþi în considerare sunt: rata realã a
dobânzii la economii ºi rata inflaþiei.
Prin aborare, autorii modelului se circumscriu ipotezelor “ciclului de
viaþã” ºi “venitului permanent”, discutate de noi anterior.
Ecuaþiile modelului sunt urmãtoarele:
(1) C = Cp + Ct
(2) Cp = kyp + derey
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(3) yp = yH +yS +yD
Cheltuielile reale de consum C, sunt considerate suma unei componente permanente, Cp ºi a unei componente tranzitorii, Ct. Componenta permanentã Cp derivã din venitul permanent, yp, ºi din rata realã a dobânzii la
economii re. Venitul permanent se compune din urmãtoarele trei componente:
yH - venitul disponibil real probabil,
yS - veniturile reale din pensie, probabile (ATP), ale persoanelor
nepensionate încã;
D
y - plãþile reale, probabile, cãtre populaþie rezultate ca urmare a
restituirii contribuþiilor curente la plata datoriei probabile.
Ct - componenta tranzitorie pentru cheltuielile de consum (parametru
pentru evoluþia consumului pe termen scurt), se determinã astfel:
Ct = m (LOANp - γ3LOAN) + α2pu + αiVAT(i) + u
în care:
m = soldul probabil al împrumuturilor luate ºi restituite;
LOANp = venitul permanent (resursele pe parcursul ciclului de viaþã);
γ3LOAN = valoarea curentã a împrumuturilor acordate;
pu = diferenþa între inflaþia actualã ºi cea probabilã;
VAT = variabilã care semnifica o esenþialã creºtere conjuncturalã a
cheltuielilor comparativ cu unele momente de referinþã stabilite
prin analizã (pentru Suedia, 1971 ºi 1982).
Economiile sunt definite: s = y – c, iar rata de economisire:

C
ATP
D
LOAN u
S
= (1 − b0 ) − b1 −1 − b2
− b3 − b4
− b5 p u − b6 r −
y
y
y
y
y
u⎛ y
⎛y ⎞ u
⎞
− b7VAT71 − b8VAT82 + b9 p⎜⎜ −1 ⎟⎟ − b10 r−1 ⎜⎜ −1 ⎟⎟ −
−1⎝ y ⎠
⎝ y ⎠ y
în care b0, …, b10 sunt coeficienþi structurali.
Modelul pentru cheltuielile populaþiei reprezentând investiþiile în
locuinþã foloseºte aceeaºi variabilã “împrumuturi luate” specificatã în
modelul economiilor.
Ecuaþia modelului este urmãtoarea:

I H = y pα1

α3
α4
P0α 2 PHO
LOAN u ε
PR PEQ

în care:
IH = investiþiile gospodãriilor în clãdiri (locuinþe, case de odihnã);
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yp = venitul disponibil;
P0 = indicele preþurilor de consum pentru locuinþe ocupate de proprietarii lor;
PR = indicele preþurilor de consum pentru locuinþe deþinute cu chirie;
PHO = indicele preþurilor de vânzare ale locuinþelor proprietate personalã
(media pe total vânzãri);
PEQ= indicele valorii comerciale a acþiunilor pentru locuinþe.
Pentru estimarea cererii pentru împrumuturi bancare a populaþiei s-a
folosit o funcþie de forma:
n

n

t =0

t =0

LD = α + β 1 ∑ vt y t + β 2 ∑ wt rt + ε t
în care:
LD - cererea de credite;
α, β1 ºi β2 - parametri;
vt - venitul nominal;
wt - rata dobânzii;
εt - mãrime rezidualã;
y = PIB în preþuri curente;
r = cota din capitalul bãncii destinate împrumuturilor.
Existenþa modelelor statistice ale consumului a dus, pe de o parte, la
formarea unor modele structurale, de corelaþie ale cererii populaþiei, precum
ºi determinarea factorilor de influenþã. Astfel, modelele statistice ale
consumului final cunosc ca factori de determinare urmãtoarele: produsul
final, producþia mijloacelor de consum ºi de bunuri, importul, exportul,
consumul nealimentar ºi investiþiile.
Din multitudinea modelelor de corelaþie se desprind cele de tip aditiv,
multiplicativ, unifactorial – unidimensional ºi unifactorial – multidimensional.
De asemenea, balanþa legãturilor între ramuri stã la baza alcãtuirii
unor modele destinate studiului consumului. Dintre acestea modelul
Leontieff secvenþial þinând seama de consum face legãtura între cerere ºi
ofertã ºi modelul McKenzie-Tsukui care face legãtura între consum, venituri
ºi producþie.
Modelul Micro-DMS (26) elaborat de l’INSE, Franþa, cuprinde o serie
de ecuaþii econometrice referitoare la unele componente avute ºi de noi în
vedere ºi anume: salariile, veniturile populaþiei (venitul brut ºi disponibil al
gospodãriilor), investiþiile pentru locuinþã ale gospodãriilor, economisirea,
consumul populaþiei precum ºi aspecte legate de ocuparea forþei de muncã.
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La Institutul de Cercetare ªtiinþificã a Nivelului de Trai din Bratislava a
fost elaborat un model al nivelului de trai (27) care surprinde urmãtoarele
componente: alimentaþia, vestimentaþia, locuinþa, consumul de servicii de
sãnãtate ºi igienã, de învãþãmãnt ºi educaþie, transportul, cultura, odihna ºi
sportul, asistenþã socialã. Axa modelului o formeazã totuºi, indicatorii
materiali, care sunt grupaþi dupã o anumitã ierarhie a nevoilor.

3. Definirea indicatorilor specifici subsistemului social
Corespunzãtor structurii subsistemului prezentatã anterior, fiecare
componentã este caracterizatã de un numãr de indicatori economico-sociali
(mãrimi absolute ºi relative) care caracterizeazã foarte concret modulul din
care face parte. Astfel, numãrul indicatorilor variazã în funcþie de:
complexitatea fenomenului social-economic respectiv, gradul de cunoaºtere
al acestuia, posibilitãþile de cuantificare ale fenomenului ºi de formalizare
matematicã a relaþiilor dintre factorii care-l determinã.
În tabelul 2 se regãsesc, pe de o parte, componentele subsistemului
cu modulele corespunzãtoare lor ºi pe de altã parte numãrul indicatorilor la
nivelul dezagregat asociaþi caracteristicilor principale ale acestora.
Dintre indicatorii subsistemului social prezentaþi, au fost selectaþi
pentru nivelul agregat urmãtorii:
• veniturile totale ale populaþiei;
• veniturile din muncã;
• veniturile din fondurile sociale;
• veniturile din proprietate;
• venitul disponibil al populaþiei;
• economiile populaþiei;
• consumul final;
• investiþiile pentru servicii sociale;
• fonduri necesare pentru protecþie socialã.
Veniturile totale ale populaþiei (Vt) = mijloace bãneºti de care
dispune populaþia (numerar sau depuneri), precum ºi contravaloarea transferurilor curente în naturã de care aceasta beneficiazã în cadrul perioadei
considerate.
Acest indicator rezultã din însumarea:
− veniturilor din muncã;
− veniturilor din fondurile sociale;
− veniturilor din proprietate
obþinute în cursul perioadei considerate.
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Veniturile din muncã (Compensation of employees, W)1 =toate
vãrsãmintele efectuate ºi avantajele furnizate de patroni cu titlul de
renumerare (platã) a muncii prestate de salariaþii lor în cursul perioadei
considerate. În SEC aceste venituri se compun din:
a) salarii ºi indemnizaþii;
b) cotizaþii sociale efective în sarcina patronilor;
c) cotizaþii sociale fictive.
a) Salarii ºi indemnizaþii. Indicatorii sunt în expresie brutã, incluzând
cotizaþiile sociale în sarcina salariaþilor ºi impozitele pe salarii.
b) Cotizaþiile sociale efective în sarcina patronilor sunt un element de
platã al salariaþilor fiind vãrsate direct de patroni la organismele de
asigurare, acoperind simultan contribuþiile legale, convenþionale,
contractuale ºi sumele cu titlu de asigurare pentru riscurile de boalã,
maternitate, bãtrâneþe, ºomaj, accidente de muncã ºi boli profesionale cu titlu de alocaþii familiale.
c) Cotizaþiile sociale fictive cuprind contravaloarea salariilor ºi
îndemnizaþiilor pe care patronii continuã temporar sã le plãteascã în
caz de boalã, maternitate, accidente de muncã, invaliditate, concediu
etc. salariaþilor lor. Aceste vãrsãminte, deºi sunt prestaþii sociale
furnizate de patron conform SEC, se include în plata salariaþilor.
Veniturile din fondurile sociale (Unfundeed employee welfare
benefits, UW) = toate transferurile curente, în numerar sau naturã, furnizate
gospodãriilor la intervenþia unui terþ (a unei unitãþi, alta decât o gospodãrie)
care fac obiectul unei atribuiri personale ºi care au ca scop acoperirea
cheltuielilor rezultând pentru gospodãrii din apariþia sau existenþa unor
anumite riscuri sau nevoi fãrã sã aibã contrapartidã echivalentã ºi simulatã
din partea beneficiarului. Se au în vedere veniturile obþinute pentru
urmãtoarele situaþii:
a) boalã;
b) bãtrâneþe;
c) invaliditate;
d) infirmitate fizicã sau psihicã;
e) accident de muncã ºi boalã profesionalã;
f) ºomaj;
g) prestaþii familiale;
h) pagube personale survenite din cauzã de rãzboi, evenimente
politice ºi calanitãþi naturale;
1

Pentru crearea unei similitudini între variabilele modelului nostru cu cele ale altor
modele, pentru indicatorii specifici, definirea s-a fãcut potrivit statisticii conturilor
naþionale, iar notarea lor, potrivit celor anglo-saxone.
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i) instruirea profesionalã a adulþilor;
j) locuinþã.1
Tabelul 2
Componentele
subsistemului

Indicatori statistici ai subsistemului
Numãr
Caracteristici principale ale
indicatori
modulelor
CONDIÞIILE VENITURI
19
Veniturile totale, nominale ºi reale strucMATERIALE
turi, economiile ºi activele populaþiei
CONSUMUL
22
Consumul final, privat ºi public, comPOPULAÞIEI
ponente, cheltuieli de consum, consumul real
CONDIÞII DE LOCUIT
45
Fondul de locuinþe, dotãri, cheltuieli ºi
investiþii pentru locuinþe
MEDIUL AMBIANT
4
Calitatea mediului, investiþii
CONDIÞIILE TOTAL INDICATORI
90
20
Caracteristici ale stãrii de sãnãtate baza
SOCIALE
STAREA DE SÃNÃmaterialã, cheltuieli bugetare, investiþii,
TATE ªI ASISTENÞÃ
resurse de muncã
MEDICALÃ
INSTRUIRE ªI
40
Baza materialã, populaþia ºcolarã, reEDUCAÞIE
surse de muncã, cheltuieli ºi investiþii
CULTURÃ
19
Baza materialã, accesibilitate, cheltuieli,
investiþii
ODIHNÃ ªI RECREERE
17
Baza materialã, cheltuieli, investiþi
MEDIUL SOCIAL14
Cheltuieli cu ordinea publicã, stare infracPOLITIC
þionalã, organizaþii publice ºi sindicate
TOTAL INDICATORI
110
CONDIÞIILE DE
27
Durata timpului de muncã, condiþii grele
MUNCÃ
de muncã, protecþia muncii, morbiditate
profesionalã
TOTAL INDICATORI
27
PROTECÞIA ªOMAJ
13
Starea ºomajului, cheltuieli, locuri de
SOCIALÃ
muncã
ASIGURÃRI SOCIALE
67
Pensii, indemnizaþii ºi alte cheltuieli de
asigurãri sociale
ASISTENÞA SOCIALÃ
133
Prestaþii de asistenþã socialã pentru
bãtrâni, minori ocrotiþi, prestaþii familiale
SÃRÃCIA
34
Numãrul sãracilor, categorii sociale
potenþiale, cheltuieli
TOTAL INDICATORI
247
TOTAL INDICATORI
474

1

Se au în vedere: la (i) veniturile obþinute, reprezentând acoperirea pierderii de salarii
rezultând din absenþa la lucru pe motiv de instruire profesionalã; la (j) sursele obþinute
de locatarii locuinþelor în virtutea dreptului de a beneficia de reducerea cheltuielilor lor
cu chiria.
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Veniturile din proprietate (Property income, Ip) = veniturile provenind
din proprietatea populaþiei asupra activelor financiare, terenurilor agricole ºi
altor terenuri, brevete, drepturi de autor, concesionãri ºi alte active inteligibile.
Venitul disponibil (Disponibil income, Qp) = venitul rãmas la
dispoziþia populaþiei dupã achitarea taxelor ºi plãþilor sale obligatorii.
Economiile populaþiei (Saving, S) = sumele de bani rãmase la dispoziþia populaþiei dupã satisfacerea nevoilor sale de consum, reprezentând
partea venitului disponibil egalã cu diferenþa dintre aceasta ºi utilizãrile
curente.
Consumul final (Final consumption, C) = valoarea bunurilor ºi
serviciilor utilizate pentru satisfacerea directã a nevoilor umane individuale
ºi colective. Acest indicator acoperã:
a) consumul final al gospodãriilor;
b) cheltuielile publice pentru servicii sociale.
a) Consumul final al gospodãriilor (Final consumption of households,
Ch) = contravaloarea bunurilor ºi serviciilor de uz curent ºi de folosinþã
îndelungatã achiziþionate de populaþie, corectatã cu valoarea
bunurilor vândute/cumpãrate de aceasta ocazional.
Consumul final al gospodãriilor se va urmãri pe urmãtoarele douã
structuri:
1. nomenclatorul funcþiilor consumului final al gospodãriilor. Fiecare
funcþie a consumului final va fi definitã prin enumerarea principalelor grupe de bunuri ºi servicii pe care le acoperã;
2. nomenclatorul ramurilor, regrupate în funcþie de grupele de bunuri
ºi servicii care vor fi precizate la pct. 1.
b) Cheltuielile publice pentru servicii sociale (Public consumption,
Cp) = valoarea serviciilor destinate pieþei produse de administraþiile
publice ºi private, de care profitã unitãþile, fãrã a se putea departaja
corect partea de care beneficiazã fiecare categorie de agenþi (pentru
a separa consumul intermediar al administraþiei ºi consumul final al
gospodãriilor).
Convenþional se considerã aceste servicii ca un consum final al
administraþiilor publice sau private.
Investiþiile pentru servicii sociale (Gross fixed capital formation1, Is)
= valoarea bunurilor durabile – ce depãºesc o anumitã valoare ºi cu o
1

Se are în vedere formarea brutã a capitalului fix din sectoarele instituþionale prestatoare
de servicii colective, respectiv administraþia publicã ºi privatã.
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duratã de funcþionare mai mare de un an, destinate altor scopuri decât cele
militare -, dobândite de administraþiile publice ºi private pentru prestarea
unor servicii colective nedestinate pieþei.
Sfera de cuprindere a indicatorului va avea în vedere serviciile,
furnizate colectivitãþii sau grupuri particulare de gospodãrii, cu titlu gratuit
sau parþial gratuit, în urmãtoarea structurã.
SERVICII COLECTIVE ÎN:
Blocul “social”
În SEC
Cod submodul Cod grupã
Denumirea grupei
A.4.
(921)
Servicii de salubritate
B.1.
(951)
Spitale, clinici ºi sanatorii de medicinã umanã
(952)
Alte instituþii de sãnãtate
(954)
Cabinete ºi clinici dentare
B.2.
(931)
ªcoli superioare
(932)
ªcoli de învãþãmânt general
(933)
ªcoli de formare, perfecþionare profesionalã
(934)
Grãdiniþe de copii
B.3.
(975)
Spectacole
(977)
Biblioteci, arhive publice, muzee grãdini botanice
ºi zoologice
B.4.
(978)
Instalaþii ºi organisme sportive
(979)
Servicii recreative
D.3.
(962)
Asistenþã socialã

4. Caracterizarea variabilelor de intrare în subsistemul social
Stabilirea caracterului de mãrime exogenã sau endogenã faþã de
blocul social s-a putut face numai având la bazã anumite criterii.
Astfel,
a) din punct de vedere al momentului la care se aflã modelul în
funcþionarea sa, toþi, indicatorii modelului la nivel agregat se constituie
în mãrimi exogene sistemului social;
b) din punct de vedere al delimitãrii stricte indiferent de momentul la care
se aflã modelul în funcþionare, indicatorii la nivel agregat pot fi:
− indicatori exogeni sau cu dublã funcþiune:
1. investiþiile pentru servicii sociale;
2. fonduri necesare pentru protecþia socialã;
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3. veniturile din muncã;
4. veniturile din proprietate;
− indicatori endogeni blocului social:
5. veniturile totale ale populaþiei;
6. veniturile din fondurile sociale;
7. venitul disponibil al populaþiei;
8. economiile populaþiei;
9. consumul final.
c) din punct de vedere al utilizãrii modelului în etapa de elaborare de variante, toþi indicatorii agregaþi ai modulului sunt, indiferent de moment,
atât indicatori de naturã exogenã cât ºi endogenã. Acest lucru asigurã
posibilitatea comparãrii indicatorilor rezultaþi din funcþionarea modelului
cu cei calculaþi pe componente ale modelului având ca bazã diversele
variante de optimizare în conformitate cu anumite politici sociale,
funcþie de situaþia socialã concretã.
Având în vedere relaþiile cu alte subsisteme (PIB, populaþie ºi forþã de
muncã, financiar, energeticã), blocul social preia de la acestea urmãtoarele
variabile:
a) produsul intern brut:
− produsul intern brut;
− oferta de mãrfuri;
− investiþii;
− stocul de capital fix;
− creºterea anualã a numãrului locurilor de muncã;
− costul mediu al creãrii unui loc de muncã, pe ramuri.
b) populaþie ºi forþã de muncã:
− populaþie totalã, pe structuri;
− numãrul de gospodãrii;
− durata medie de viaþã;
− mortalitatea generalã ºi specificã.
c) financiar:
− veniturile populaþiei;
− activele populaþiei;
− cheltuieli bugetare pe destinaþii;
− numerarul la populaþie.
d) energeticã:
− producþia de energie electricã;
− producþia de combustibil.
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5. Relaþii de identitate ºi de balanþã existente în blocul
“social”
La nivelul indicatorilor agregaþi în blocul social existã urmãtoarele relaþii:
Vt = W + U w + I p

(1)

Qp = C + S

(2)

C = Ch + Cp

(3)

unde:
Vt = veniturile totale ale populaþiei;
W = veniturile din muncã;
Uw = veniturile din fondurile sociale;
Ip = veniturile din proprietate;
Qp = venitul disponibil;
C = consumul final;
S = economiile populaþiei;
Ch = consumul final al gospodãriilor;
Cp = cheltuielile publice pentru servicii sociale.
Relaþia (1) reprezintã structura veniturilor totale ale populaþiei, ºi anume:
veniturile din muncã, veniturile din fondurile sociale ºi veniturile din proprietate.
Relaþia (2) reprezintã structura venitului disponibil, format din consumul
final, care la rândul sãu este alcãtuit din consumul final al gospodãriilor ºi
din cheltuite publice pentru servicii sociale (vezi relaþia 3) ºi din economiile
populaþiei.

6. Definirea calitativã a funcþiilor econometrice
În stabilirea dependenþelor între factori am avut în vedere separarea
influenþei prevalente a factorilor ierarhizaþi dupã gradul de intensitate al
manifestãrii lor asupra fenomenului social-economic pe care indicatorul
agregat îl caracterizeazã la nivel macroeconomic.
Separarea influenþelor se dovedeºte dificilã din cel puþin douã puncte
de vedere ºi anume: pe de o parte datoritã multitudinii factorilor de influenþã
al cãror mecanism nu este elucidat pentru condiþiile actuale ale perioadei de
tranziþie; pe de altã parte factorii reziduali exercitã ºi ei, chiar dacã nu cu
ponderea celorlalþi, o influenþã demnã de luat în seamã în manifestarea
fenomenului tocmai în actuala etapã de tranziþie.
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1. VENITURILE TOTALE ALE POPULAÞIEI (Vt):

− factori de influenþã:
a) munca;
b) proprietatea;
c) prestaþiile sociale.
− indicatori din subsistem:
a) venituri din muncã;
b) venituri din fondurile sociale;
c) venituri din proprietate.
− indicatori selectaþi pentru modelare la nivel macro
a) venituri din muncã (W);
b) venituri din fondurile sociale (Uw);
c) venituri din proprietate (Ip).
2. VENITURILE DIN MUNCÃ (W):

−

−

−
a)
b)
c)

factori de influenþã:
a) ocuparea forþei de muncã;
b) durata muncii;
c) plata muncii;
d) condiþii de muncã;
e) productivitate.
indicatori din subsistem:
a) numãrul populaþiei ocupate:
- cu timp de lucru integral;
- cu timp de lucru parþial;
b) durata medie muncii (anualã, sãptãmânalã);
c) venitul lunar (salariu, alte forme de venit din muncã);
d) drepturi bãneºti legate de muncã (spor de vechime, indemnizaþii, prime);
e) drepturi bãneºti suplimentare pentru condiþii grele de muncã;
f) creºterea anualã a numãrului locurilor de muncã.
indicatori selectaþi pentru modelare la nivel macro:
numãrul populaþiei ocupate (Ne);
durata medie a muncii (Dw);
venitul lunar (W).

3. VENITURI DIN FONDURILE SOCIALE (Uw):

− factori de influenþã:
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a) gradul de cuprindere în sistemul protecþiei sociale;
b) factorul demografic;
c) resursele bugetare;
d) durata de ºcolarizare;
e) starea de sãnãtate a populaþie;
f) regimul de pensionare;
g) ºomajul;
h) sãrãcia.
− indicatori din subsistem:
a) rata de dependenþã a populaþiei totale;
b) numãrul populaþiei ºcolare;
c) numãrul beneficiarilor de ajutoare sociale, indemnizaþii de
asigurãri sociale;
d) numãrul beneficiarilor de asistenþã socialã;
e) vârsta de pensionare;
f) morbiditatea populaþiei;
g) rata ºomajului;
h) contribuþii ºi taxe;
i) costul serviciilor sociale (pe tipuri);
j) raportul între pensia minimã ºi salariul mediu net;
k) raportul între pensia medie de asigurãri sociale ºi salariu mediu
net.
− indicatori selectaþi pentru modelare la nivel macro:
a) rata de dependenþã a populaþiei totale (RT);
b) contribuþii ºi taxe ale populaþiei (Tx);
c) cotizaþii sociale salariale (Ts);
d) costul serviciilor sociale (învãþãmânt, sãnãtate, culturã) (Os);
e) cheltuieli pentru protecþie socialã (fondul de pensii, fondul de
ajutoare, indemnizaþii (Sb).
4. VENITURI DIN PROPRIETATE (Ip):

− factori de influenþã:
a) stocul de capital fix la populaþie;
b) economiile populaþiei;
c) dobânda bancarã;
d) profitul din activitate.
− indicatori din subsistem:
a) activele materiale ºi nemateriale ale populaþiei;
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b) rata dobânzii;
c) rata profitului;
d) investiþiile populaþiei în locuinþe.
− indicatori selectaþi pentru modelare la nivel macro:
a) activele populaþiei (Ap);
b) rata dobânzii (r);
c) rata profitului (p).
5. VENIT DISPONIBIL AL POPULAÞIEI (Qp):

− factori de influenþã:
a) veniturile totale;
b) plãþile obligatorii ale populaþiei (impozite, taxe, cotizaþii);
c) economii (depuneri, numerar).
− indicatori din subsistem:
a) veniturile totale;
b) plãþile obligatorii ale populaþiei;
c) economiile populaþiei.
− indicatori selectaþi pentru modelare la nivel macro:
a) veniturile totale (Vt);
b) plãþile obligatorii ale populaþiei (Tp);
c) economiile populaþiei (S).
6. CONSUMUL FINAL (al gospodãriilor ºi public) (C):

− factori de influenþã:
a) factorul demografic;
b) veniturile populaþiei;
c) puterea de cumpãrare;
d) economiile populaþiei;
e) oferta de mãrfuri;
f) creditele de consum;
g) gradul de dezvoltare al infrastructurii sociale.
− indicatori din subsistem:
a) populaþia totalã;
b) venitul disponibil;
c) puterea de cumpãrare;
d) rata de economisire;
e) soldul împrumuturilor.
− indicatori selectaþi pentru modelare la nivel macro:
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f)
g)
h)
i)

venitul disponibil (Qp);
indicele preþurilor (Ip);
rata de economisire (rs);
contravaloarea serviciilor sociale de care beneficiazã populaþia
(Is).

7. ECONOMIILE POPULAÞIEI (S):

− factori de influenþã:
a) veniturile populaþiei;
b) ºomajul;
c) inflaþia.
− indicatori din subsistem:
a) numerarul la populaþie;
b) activele populaþiei;
c) veniturile totale ale populaþiei;
d) venitul disponibil pentru consum.
− indicatori selectaþi pentru modelare la nivel macro
a) veniturile totale (Vt);
b) rata inflaþiei (Ip);
c) rata ºomajului (N).
8. INVESTIÞII PENTRU SERVICII SOCIALE (Is):

− factori de influenþã:
a) stocul de capital fix din domeniu;
b) profitul ºi dobânda.
− indicatori din subsistem:
a) stocul de capital fix din serviciile de învãþãmânt;
b) stocul de capital fix din serviciile de sãnãtate;
c) stocul de capital fix din serviciile de culturã;
d) stoc de capital fix din serviciile de turism ºi sport.
− indicatori selectaþi pentru modelare la nivel macro:
a) stocul de capital fix din serviciile sociale (k s);
b) rata profitului (p);
c) rata dobânzii (r).
9. FONDURI NECESARE PENTRU PROTECÞIE SOCIALÃ (Sb):

− factori de influenþã:
a) ºomajul;
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b) sãrãcia;
c) factorul demografic;
d) gradul de cuprindere al populaþiei în sistemul asigurãrilor sociale;
e) capital fix din unitãþile de asistenþã socialã.
− indicatori din subsistem:
a) resursele necesare pentru plata îndemnizaþiei de ºomaj;
b) fondul pentru plata pensiilor;
c) fondul pentru plata ajutoarelor sociale;
d) îndemnizaþii ºi alte cheltuieli de asigurãri sociale;
e) cheltuieli de funcþionare în unitãþile de asistenþã socialã.
− indicatori selectaþi pentru modelare la nivel macro:
a) cheltuieli pentru protecþia socialã (Chps);
b) rata de dependenþã a populaþiei postactive (Rpa);
c) rata ºomajului (N).
Având la bazã factorii de influenþã, indicatorii din subsistem precum ºi
indicatorii selectaþi pentru modelare pentru fiecare la nivel agregat se pot
stabili urmãtoarele dependenþe calitative:
(1) Vt = f(W, Uw, Ip, ∈vt);
(2) W = f(Ne, Dm, W, ∈w);
(3) Uw = f(rT, Tx, Ts, Os, Sb, ∈uw);
(4) Ip = f(Ap, r, p, ∈Ip);
(5) Qp = f(Vt,Tp, S, ∈Qp);
(6) C = f(Qp, Ip, rs, Is, ∈c);
(7) S = f(Vt, ip,N, ∈s);
(8) Is = f(ks, p, r, ∈Is);
(9) Sb = f(Chps, Rpa, N, ∈Sb).

∈t = factor rezidual, care reflectã influenþa celorlalþi factori.

7. Probleme teoretice ºi practice în faza proiectãrii modelãrii
O primã problemã metodologicã constã în incompatibilitatea indicatorilor sub aspectul conþinutului utilizaþi în subsistemul social pentru caracterizarea consumului populaþiei ºi indicatorii cererii agregate, exogeni, calculaþi
de blocul produsul intern brut. Aceasta rezultã din metodologia actualã utilizatã pentru calculul consumului total al populaþiei, neadaptatã încã Sistemului Conturilor Naþionale.
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Având în vedere unicitatea sursei de informaþii ºi a fluxului informaþional întrevedem urmãtoarele soluþii:
a) Gruparea consumurilor pe principalele categorii de produse astfel
încât sã corespundã grupãrilor ramurilor economiei naþionale pe baza
nomenclatorului utilizat pentru balanþa input-output; ºi în acest caz, în
grupe de ramuri, consumul populaþiei se regãseºte cu ponderi foarte
scãzute, deºi prezintã importanþã în modelarea consumului (ex.
energeticã).
b) Elaborarea funcþiilor cererii pe un nomenclator detaliat de produse ºi
servicii reprezentative pentru consumul populaþiei, urmând ca ulterior
sã se procedeze la o agregare a acestora.
Din punct de vedere al scopului urmãrit în modelarea economicosocialã, ambele soluþii sunt posibile, dar dupã pãrerea noastrã, cea de-a
doua ar fi preferabilã datoritã, pe de o parte omogenitãþii informaþiei ºi pe de
altã parte simplitãþii calculelor.
A doua problemã constã în modul de îmbogãþire, încã restrictiv sub
aspectul tehnicii de calcul, al completãrii datelor obiective cu informaþii sociopsihologice de naturã sã ajute la identificarea relaþiilor de comportament
specifice procesului tranziþiei spre economia de piaþã.
Având în vedere faptul cã nu este încã posibilã convertirea în efecte
economice a tuturor aspectelor care definesc calitatea vieþii, sântem nevoiþi
sã acceptãm criteriul economic ca singurul posibil de luat în prezent în
considerare în modelarea domeniului social. Urmeazã sã gãsim soluþii de
conversie care sã asigure compatibilitatea criteriului economic cu celelalte
criterii (cultural, ecologic, tehnologic etc.) având ca funcþie obiectivã
maximizarea nivelului de trai ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Punct de referinþã al oricãrui demers sistematic de praxiologie
umanitarã, problematica sãrãciei preocupã în prezent lumea ºtiinþificã din
þara noastrã, în principal, prin dreptul la realism ºi adevãr al unei asemenea
realitãþi. Identificarea dimensiunilor acestui fenomen în România necesitã în
prealabil definirea cadrului teoretico-metodologic de abordare a
problematicii sãrãciei. Prezentul buletin reuneºte unele materiale conþinând
diverse puncte de vedere întâlnite în literatura de specialitate, prelucrate de
cercetãtori ai Institutului de Cercetare a Calitãþii Vieþii care pot servi
demersului ºtiinþific de studiere a sãrãciei în România.

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITÃÞII VIEÞII

ASPECTE CONCEPTUAL-METODOLOGICE
PRIVIND SÃRÃCIA
Doina CÃLIN

1. Alternative ale conceptului de sãrãcie
În urmã cu 200 de ani Adam Smith considera cã imposibilitatea de
satisfacere a unor nevoi pe care societatea le considerã în mod obiºnuit
absolut necesare omului, chiar ºi pentru cei din pãturile de jos, defineºte
starea de sãrãcie. Aceste nevoi nu pot fi însã identificate printr-o metodã
ºtiinþific neutrã de ceea ce obiºnuinþa societãþii impune în selectarea lor.
Înainte de 1960, literatura de specialitate internaþionalã a cunoscut
relativ puþine studii care încercau o definire a conceptului de sãrãcie.
Subohm Rowntree, în lucrarea sa care analiza sãrãcia în York, Anglia, la
sfârºitul secolului trecut (studiu repetat în anii 1930 ºi 1950) a definit sãrãcia
ca fiind caracterizatã prin venituri sub nivelul minim necesar pentru
menþinerea unei eficienþe fizice corespunzãtoare. Aceastã abordare a
conceptului de sãrãcie a stat la baza, dupã cum se va vedea, stabilirii
pragului sãrãciei în SUA ºi a numeroase studii asupra sãrãciei în Marea
Britanie ºi alte þãri de limbã englezã. De remarcat, ar fi folosirea acestui
concept în Raportul Beveridge (1942, Parlamentul Regatului Unit) pentru
fixarea standardului de subzistenþã care a devenit fundamentul, funcþie de
care veniturile au fost susþinute de cãtre stat, pentru sãraci, în Regatul Unit.
Ea presupune asigurarea unui nivel minim decent de trai fiecãrui
cetãþean, iar dezavantajul constã tocmai în marea dificultate de a stabili în
mod obiectiv acest minim, care trebuie sã poatã fi aplicat diferitelor categorii
sociale pe o perioadã lungã de timp. De-a lungul timpului consumul
populaþiei se extinde asupra unor noi mãrfuri ºi servicii, iar un standard
absolut al sãrãciei, ajustat doar cu indicele de creºtere al preþurilor ºi nu cu
schimbãrile intervenite în obiceiurile de consum va ignora ºi rolul pe care îl
joacã în consum noile produse ºi servicii. Din acest motiv, în 1987, M.
Orsheasky, cea care a stabilit acum 25 ani pragul sãrãciei pentru SUA, a
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fãcut propunerea ca el sã fie modificat de aºa manierã încât sã reflecte ºi
schimbãrile intervenite în modelele de consum.
Sãrãcia în mod tradiþional a fost definitã prin raportare la familie, ca
unitate de consum. În general, datele pe baza cãrora s-au considerat
caracteristicile economice, sociale, demografice ale sãracilor au fãcut
referiri la familie.
De la definirea în sens absolut a sãrãciei, ca posibilitatea unei familii
sau individ de a-ºi satisface nevoile pentru a supravieþui, în sens fiziologic,
al cãrui caracter arbitrar a fost subliniat, pentru prima datã de Rowntree,
care a ºi definit pragul sãrãciei, de altfel foarte auster, ca fiind cheltuielile
minime necesare pentru menþinerea numai a stãrii de sãnãtate, conceptul a
evaluat spre crearea unei noþiuni noi de sãrãcie relativã sau secundarã. Ea
a fost elaboratã pentru prima datã în 1936 (Rowntree nu a definit-o direct),
pe baza observaþiei cã, existã familii care au un venit suficient pentru a se
ridica deasupra pragului de sãrãcie absolutã, dar datoritã unei mai puþin
optime distribuþii a cheltuielilor (ca urmare a stãrii de sãnãtate precare sau a
modului de viaþã pe care-l duc) sunt în situaþia de a avea nevoie de sprijin.
Modalitatea cea mai des întâlnitã de a defini în sens relativ sãrãcia
porneºte de la stabilirea unui nivel al veniturilor sau cheltuielilor de consum
considerat ca mediu pentru societate ºi considerarea unei anumite proporþii
din acesta ca prag al sãrãciei. V. Fudes ºi Lee Raiwater, pentru a numi doar
doi din adepþii acestei abordãri, au susþinut ideea cã acest prag trebuie sã
se sintetizeze la 50% din venitul mediu. Bineînþeles cã ºi acestei definiri a
sãrãciei i se pot aduce numeroase critici. Cele mai dese se referã la caracterul relativ dinamic al pragului astfel definit, în sens excedent în perioadele
de puternicã creºtere economicã ºi în sens descendent în cele de
recesiune. Un alt punct de vedere se referã la faptul cã sãrãcia nu va putea
fi diminuatã, judecând dupã un standard relativ, fãrã modificãri în ansamblul
sistemului de distribuþie a veniturilor ºi este mult mai dificil sã concepi o
politicã de redistribuire la scarã mare a veniturilor, decât sã prefigurezi un
program de îmbunãtãþire a posibilitãþilor de consum ale celor sãraci.
Pe de altã parte, a nu lua în considerare modificãrile veniturilor ºi
cheltuielilor de consum face ca în timp pragul de sãrãcie sã devinã din ce în
ce mai puþin real.
P. Townsend în lucrarea sa The meaning of poverty se întreabã la
începutul anilor ‘60, dacã nu ar trebui sã intre în categoria nevoilor
fundamentale ºi cerinþele impuse de viaþa socialã ºi de rigorile legii,
conceptul de sãrãcie cãpãtând astfel noi dimensiuni.
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Folosirea veniturilor ca singur criteriu pentru definirea sãrãciei poate
deveni inoperantã ºi uneori nerelevantã în condiþiile în care politica orientatã
spre combaterea sãrãciei nu este în primul rând una de menþinere a
salariilor sau de acordare de venituri suplimentare. Relaþia venituri bãneºticheltuieli necesare traiului este foarte importantã, dar nu este, decât rar, un
singur criteriu de determinare a nivelului minim de trai ºi sãrãciei în þãrile
sãrace.
Fiecare familie aflatã la limita pragului de sãrãcie trebuie sã dispunã
de un venit care sã-i permitã, în afara satisfacerii nevoilor de hranã,
locuinþã, vestimentaþie la un nivel decent ºi conformarea la rigorile legii ºi
regulile societãþii, în aºa fel încât sã dispunã de un minim de participare
socialã ºi dezvoltare personalã a fiecãrui membru.
O definire mai recentã a sãrãciei se bazeazã pe cercetarea ºi
observarea gospodãriilor, concentrându-se pe ceea ce ele considerã
suficient pentru un trai decent. La întrebãrile de genul: “locuind unde locuiþi
în prezent ºi cheltuind atâta cât consideraþi necesar, care ar fi venitul cel
mai mic care ar acoperi cheltuiala familiei dumneavoastrã la un nivel de trai
minim decent?” rãspunsurile au diferit mult, în funcþie de venitul ºi mãrimea
familiei.
De cele mai multe ori estimarea unui prag de sãrãcie este rezultatul
muncii oamenilor de ºtiinþã, a politicienilor sau administraþiei. ªi aceasta
reflectã ceea ce considerã ei cã ar fi nivelul de trai minim acceptabil în þara
lor. Aceastã abordare a sãrãciei aduce în prim plan pãrerea societãþii
despre ceea ce ar însemna un venit minim acceptabil ºi din acest punct de
vedere ea ar putea reprezenta un compromis între definirea absolutã ºi cea
relativã a sãrãciei. Una din limitele definirii subiective a sãrãciei o reprezintã
faptul cã, nu toatã lumea percepe în acelaºi fel noþiunea de nivel minim al
veniturilor ºi nu o asocieazã cu acelaºi nivel al bunãstãrii reale, pe de o
parte, iar pe de altã parte faptul cã, ea comparã gradul de bunãstare între
indivizi în anumite circumstanþe economice ºi pornind de la ceea ce ei
posedã ºi considerã un model adecvat de consum.
UNESCO defineºte ca stare de sãrãcie situaþia în care un individ sau
familie dispune de venituri sau alte resurse, pregãtire ºcolarã ºi
profesionalã, condiþii de viaþã, patrimoniu material sub nivelul mediu al
societãþii în care trãieºte. În definiþia sãrãciei din dicþionarul Oxford (starea
aceluia care este lipsit de munca necesarã acceptabilã social pentru a-ºi
asigura hrana, hainele, locuinþa) sunt excluse aspectele legate de ºomaj,
analfabetism, boalã. Comunitatea Economicã Europeanã, prin Direcþia
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Socialã a definit sãrãcia ca fiind absenþa relativã ºi pe termen lung a
facultãþii de a dispune într-o mãsurã suficientã ºi de a controla resursele,
enunþând cele douã laturi ale sãrãciei; cea absolutã referitoare la minimul
vital al unei familii, fãrã a face comparaþii cu restul populaþiei ºi cea relativã,
orientatã spre diferenþa dintre sãraci ºi bogaþi, ierarhia salariilor, distribuþia
inegalã a veniturilor ºi discrepanþele în ceea ce priveºte accesul la bunuri
colective.
Ideea cã nevoile fundamentale sunt cele care trebuie satisfãcute cu
prioritate, înaintea celor mai puþin esenþiale, este acceptatã pe scarã largã.
Teoreticienii ºi politicienii din multe þãri, organizaþiile internaþionale ºi
bilaterale care acordã ajutoare sau iniþiazã programe pentru combaterea
sãrãciei pun satisfacerea nevoilor fundamentale ca obiectiv principal. În
1976, “World Employment Conference of the International Labour
Organization” a adoptat o recomandare referitoare la strategia nevoilor
fundamentale. Dacã existã unanimitate asupra rolului esenþial al satisfacerii
nevoilor de bazã, în ceea ce priveºte precisa lor interpretare ºi modul cel
mai sigur de a le satisface, se menþin, încã, puternice contradicþii.
Sãrãcia, în mod necesar, se raporteazã la un standard alcãtuit dupã
normele societãþii în care vrem sã o definim, cãpãtând astfel un caracter de
concept relativ.
În þãrile cu un nivel de trai scãzut, satisfacerea nevoilor fundamentale
este din punct de vedere moral un obiectiv mai important decât reducerea
inegalitãþilor, proces de mai mare complexitate, deschis unor diverse
interpretãri ºi de aceea, operaþional mai dificil.
A înlãtura malnutriþia copiilor, a reduce mortalitatea infantilã, a
îmbunãtãþi starea de sãnãtate sau a educa corespunzãtor copiii sunt þeluri
mult mai concrete decât reducerea inegalitãþii ºi reprezintã nevoi
fundamentale ale grupurilor defavorizate.
Nevoilor fundamentale pot fi interpretate din punct de vedere
fiziologic, ca fiind cantitãþile minime, specifice, de hranã, îmbrãcãminte,
asistenþã sanitarã, necesare menþinerii unei stãri de sãnãtate bune, dar
aceastã perspectivã ridicã întrebãri legate de relaþia preþ-alimentaþie
adecvatã ºi cãile cele mai bune de a le obþine. Interpretate subiectiv, ca
reprezentând satisfacþia consumatorului faþã de nevoile de consum, ele
presupun posibilitatea de a câºtiga veniturile necesare pentru acoperirea
consumului de bunuri ºi servicii de bazã, consumatorul fiind un judecãtor
mai bun al nevoilor lui fundamentale, decât experþii în domeniu. Aceºtia
apreciazã ºi dimensioneazã sãrãcia din exterior, în timp ce sãracii percep
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situaþia lor, diferenþiat funcþie de grupul de referinþã pe care ºi-l aleg ca
standard ºi în consecinþã, ceea ce considerã ei necesar pentru un nivel
minim decent de trai va fi corelat ºi va varia cu nivelul veniturilor.
Din perspectiva noneconomicã, nematerialã, satisfacerea nevoilor
fundamentale trebuie consideratã ca un drept al omului, regãsindu-se aici ºi
autodeterminarea personalitãþii, participarea la luarea deciziilor la diferite
niveluri, identitatea naþionalã ºi culturalã, existenþa unui sens ºi a unui scop
în viaþã ºi muncã. Nevoile nemateriale sunt importante nu doar prin
valoarea lor specificã, ci ºi prin suportul pe care îl constituie în satisfacerea
nevoilor materiale.
Creºterea veniturilor nu influenþeazã sensibil îmbunãtãþirea
satisfacerii nevoilor fundamentale, deoarece pe de o parte existã
posibilitatea ca unele din acestea sã fie mai eficient satisfãcute prin
serviciile publice, subvenþionãri, transfer de plãþi, impozite etc., iar pe de
altã parte nu existã certitudinea folosirii de cãtre consumator, în modul cel
mai bun a suplimentului de venit, în special pentru nutriþie ºi sãnãtate ºi în
aceeaºi proporþie pentru toþi membrii familiei. De asemenea se neglijeazã
importanþa nevoilor nemateriale ºi a participãrii active la viaþa socialã a celor
din categoriile defavorizate. În acest sens, conceptul de nevoi fundamentale
trebuie sã presupunã oferirea posibilitãþilor fiecãrui cetãþean pentru o
deplinã dezvoltare fizicã, mentalã ºi socialã a personalitãþii lui, derivând de
aici ºi cãile atingerii acestui obiectiv.
Chiar dacã în cercetarea ºtiinþificã a sãrãciei existã divergenþe de
opinii, pornind de la definirea conceptului, scopul central este acela de a
identifica pe cei ce trãiesc în sãrãcie, iar acest lucru se realizeazã, în
general, prin introducerea noþiunii de prag al sãrãciei, un nivel al veniturilor
considerat a fi linia de demarcaþie a celor sãraci de restul societãþii.
Sãrãcia, o problemã nerezolvatã încã de creºterea economicã ºi de
numeroasele programe ºi strategii de eradicare a ei, implicã întotdeauna, în
studiul ei, cunoaºterea unui nivel de trai minim decent caracterizat printr-o
multitudine de indicatori economici ºi sociali.

2. Experienþe internaþionale privind estimarea
pragului de sãrãcie
Dincolo de diversele definiri ale sãrãciei se face simþitã din ce în ce
mai mult nevoia unei reconceptualizãri a noþiunii de sãrãcie, care sã
cuprindã aspecte ale modelului uman ºi ale comportamentului sãu,
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pornindu-se, pe de o parte, de la premisa cã sãrãcia este un fenomen
multidimensional, iar pe de altã parte, de la faptul cã defavorizarea trebuie
privitã atât din punct de vedere obiectiv, cât ºi subiectiv. Componenta
obiectivã se referã la condiþiile de trai, iar cea subiectivã însumeazã
sentimentele de privaþiune, iar aceste aspecte nu pot fi considerate separat,
deoarece definesc un mod de a trãi, ºi anume acela de a fi sãrac.
Variabilele care descriu sãrãcia se aflã se aflã într-o strânsã ºi
profundã interdependenþã ºi sunt corelate, în principal cu aspectele definirii
ºi evaluãrii nivelului de trai. În acelaºi timp, pentru analiza (nivelului de trai)
sãrãciei prezintã o importanþã majorã determinarea nivelului la care se face
mãsurãtoarea: individul, familia, grupul de venituri etc. Nu existã însã un
indicator unic ºi global care poate fi considerat acceptabil în aprecierea
nivelului de trai. Organizaþia Naþiunilor Unite a recomandat însã, o listã de
indicatori prioritari pentru urmãrirea evoluþiei ºi compararea internaþionalã a
nivelului de trai, care cuprinde:
1. Condiþiile sanitare, care includ ºi coordonate demografice:
• speranþa de viaþã la naºtere;
• rata mortalitãþii infantile;
• rata anualã a mortalitãþii etc.
2. Consumul alimentar ºi nutriþia:
• disponibilul alimentar mediu comparat cu cerinþele estimate în
calorii;
• disponibilul alimentar mediu naþional exprimat în proteine de
origine vegetalã ºi animalã;
• disponibilul alimentar mediu naþional de proteine animale;
• proporþia din consumul alimentar total al caloriilor provenite din
consumul de produse, cartofi, zahãr etc.
3. Educaþia:
• rata analfabeþilor în rândul oamenilor, pe sexe ºi persoane în
vârstã de peste 15 ani;
• rata ºcolarizãrii complete, în procente din populaþia în vârstã de
6-19 ani;
• numãrul de studenþi la 100.000 locuitori;
• indicele gradului de instruire (numãrul mediu de ani de studiu
efectuat de bãrbaþi ºi femei (pânã la ºi peste 25 ani);
• numãrul mediu de elevi la un profesor în ºcolile primare (pe
medii).
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4. Ocuparea forþei de muncã ºi condiþiile de muncã:
• proporþia forþei de muncã aflate în ºomaj;
• salariul real în unele domenii de activitate.
5. Locuinþa:
• procentul populaþiei care trãieºte în locuinþe;
• proporþia locuinþelor cu trai sau mai multe persoane pe o
camerã;
• proporþia locuinþelor cu apã curentã sau cu sursã de apã la mai
puþin de 100 m;
• proporþia locuinþelor dotate cu grup sanitar sau baie.
Se înþelege prin locuinþã o construcþie solidã, de folosinþã permanentã
ºi nu una rudimentarã sau improvizatã (baracã sau cabanã).
Datã fiind importanþa pe care locuinþa o are în aprecierea nivelului de
trai a unui grup social sau a întregii populaþii, la acest post apar ºi o serie de
indicatori suplimentari:
• proporþia populaþiei fãrã locuinþã sau cu locuinþe ce nu se pot
încadra nici mãcar în categoria celor rudimentare;
• numãrul mediu de persoane pe camerã;
• proporþia locuinþelor urbane dotate cu apã curentã ºi baie.
6. Securitate socialã – pentru care nu s-au fãcut la vremea
respectivã recomandãri de indicatori cu caracter internaþional.
7. Vestimentaþia – pentru care nu existã posibilitatea recomandãrii
unor indicatori pentru comparaþii internaþionale, þinându-se seama de faptul
cã, îmbrãcãmintea – ca element constitutiv al nivelului de trai este
influenþatã de condiþiile climaterice, genul de ocupaþie ºi de unii factori
dependenþi de gradul de culturã.
8. Timpul liber ºi activitãþile recreative – pentru care, de asemenea
este practic imposibilã obþinerea de date comparabile pe plan internaþional,
datoritã dificultãþilor existente în comensurarea indicatorilor ca urmare a
diversitãþii formelor de petrecere a timpului liber. Indicatori ca: numãrul de
locuri în sãlile de cinema sau teatru, vizitatori în muzee la 100.000 locuitori,
turiºti cazaþi în unitãþile hoteliere dau o imagine imperfectã, uneori chiar
falsã asupra modului de petrecere a timpului liber.
9. Libertatea omului – a cãrei importanþã a fost recunoscutã în
unanimitate de experþii ce au alcãtuit recomandãrile, în acelaºi timp
manifestându-se neîncredere în ceea ce priveºte posibilitatea de exprimare
într-o formã cantitativã. Aceastã formã restrânsã a principalelor elemente
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constitutive ale nivelului de trai înglobeazã, de asemenea, o serie de
indicatori generali ca: venitul naþional pe locuitor, cheltuielile de consum din
fondurile sociale de consum pe destinaþii, cheltuielile de consum din
fondurile sociale de consum pe destinaþii, cheltuielile de consum ale
populaþiei ºi ponderea destinatã pentru sãnãtate, alimentaþie, educaþie, timp
liber.
10. În cadrul indicatorilor demografici ºi ai ocupãrii forþei de
muncã, se înscriu, ca deosebit de relevanþi pentru nivelul de trai al unei þãri:
• rata natalitãþii, a mortalitãþii ºi sporul natural;
• compoziþia pe vîrste a forþei de muncã;
• proporþia muncitorilor agricoli de sex masculin în totalul forþei de
muncã masculine;
• amploarea ºi direcþia migrãrii forþei de muncã;
• numãrul celor sub 15 ani ºi peste 50 ani aflaþi în câmpul muncii;
• repartiþia forþei de muncã pe principalele sectoare economice.
11. Transportul ºi comunicaþiile se regãsesc printr-o serie de
indicatori, caracterizaþi printr-un grad ridicat de comparabilitate pe plan
internaþional:
• mijloace de informare în masã, tirajul cotidienelor ºi periodicelor;
• numãrul aparatelor TV ºi de radio/1.000 locuitori;
• vehicule rutiere cu motor la 100.000 locuitori;
• kilometri de cale feratã ºi ºosea asfaltatã.
Dacã toþi aceºti indicatori, în ansamblul lor sau numai anumite
componente sunt utilizaþi pentru aprecierea comparativã a nivelului de trai
din diverse þãri, estimarea unui nivel minim de trai, acceptabil din punct de
vedere social pentru fiecare þarã, devine dificilã ca urmare a condiþiilor
socio-economice diferite (reflectate prin aceºti indicatori), a modului de viaþã
ºi obiceiurilor de consum specifice. Stabilirea unui nivel minim, decent
pentru fiecare element constitutiv al nivelului de trai este foarte greu, dacã
nu chiar imposibil de realizat spre a fi general valabil, el putând deveni
ineficient, inoperant sau lipsit de simþul realitãþii în anume împrejurãri. Din
acest motiv, în cercetarea sãrãciei, care include ca pe unul din obiectivele
sale identificarea categoriilor de populaþie care trãiesc în sãrãcie, a apãrut
ca soluþie introducerea unui nivel al venitului considerat ca linie de
demarcaþie între cei sãraci ºi nonsãraci, denumit prag de sãrãcie.
Multitudinea definiþiilor pragului de sãrãcie decurge din existenþa unei
diversitãþi de abordare a conceptului de sãrãcie. Pornind de la aprecierea în
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sens absolut a sãrãciei, pragul de sãrãcie va reflecta acel nivel al venitului
care va permite satisfacerea nevoilor de bunuri ºi servicii de bazã, absolut
necesare unui trai decent, fãrã a þine seama de nivelul general de bunãstare
a societãþii. În practicã, el este greu de determinat obiectiv: “coºul de
consum” al sãracului, presupus a conþine numai esenþialul, variazã mult de
la þarã la þarã ºi în timp, la fel ca ºi accepþiunea de nivel minim decent,
acceptabil social.
În abordarea relativã a sãrãciei, pragul de sãrãcie se estimeazã ca
reprezentând un anume procent din venitul mediu al unei familii sau
persoane, care este suficient pentru un trai decent, corelat cu normele
sociale ºi nivelul de trai depind de respectiva societate (de obicei 50% din
venitul mediu). O a treia variantã de definire a pragului de sãrãcie are ca
fundament aprecierea populaþiei asupra venitului ce le-ar conferi un nivel de
trai minim corelat cu posibilitatea participãrii la viaþa socialã ºi dezvoltarea
personalitãþii.
Existã o întreagã gamã de definiþii ale pragului de sãrãcie, de la cele
pur absolute la cele pur relative. Indiferent de abordare, stabilirea pragului
de sãrãcie este marcatã de un caracter arbitrar ºi relativ, dar întotdeauna se
coreleazã cu specificul local, cultural ºi nivelul de bunãstare a societãþii
pentru care se calculeazã.
Trasarea pragului de sãrãcie la un nivel al resurselor care sã
garanteze un standard minim acceptabil al bunãstãrii dupã o anume
metodologie are importante implicaþii ºi repercursiuni asupra mãsurãrii
ulterioare a sãrãciei ºi orientãrii politicii de combatere a sãrãciei. Uneori,
abordãri foarte diferite din punct de vedere teoretic pot conduce la rezultate
apropiate, iar alteori la deosebiri ce, teoretic, par minore, pot induce difernþe
mari, atât în estimarea pragului de sãrãcie, cât ºi în dimensionarea
populaþiei din diferite grupuri sociale situate sub acest nivel. De aceea, în
foarte multe þãri industrializate ºi cu experienþã avansatã în cercetarea
ºtiinþificã a sãrãciei s-a recurs la existenþa, în paralel, a mai multor praguri
de sãrãcie, calculate, fie dupã metodologii deosebite, fie pentru diferite
niveluri ale nivelurilor ºi proporþiilor din populaþie.
În SUA pragul sãrãciei oficial a avut la originea sa estimarea unor
nevoi minime de consum, care apoi au fost ajustate cu modificãrile
survenite în timp asupra preþurilor ºi foarte puþin cu schimbãrile în ierarhia
nevoilor. Prima evaluare oficialã s-a fãcut în 1964 ºi ea a stabilit un prag al
sãrãciei arbitrare de 3.000 $/an. Cercetãrile începute au încercat sã dea un
fundament economic acestui prag corelându-l cu ideea unui buget minim
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familial. Ministerul Agriculturii a început prin a pune la punct un buget
alimentar minim funcþie de numãrul de membrii ai familiei ºi mediul de
reºedinþã. Pornind de la acest consum minim alimentar ºi utilizând datele
unei cercetãri din 1955, M. Orshansky a apreciat, cã în general, o treime din
bugetul unei familii nevoiaºe se cheltuie pentru procurarea alimentelor.
Astfel, a stabilit ca prag al sãrãciei, bugetul minim al unei familii egal cu de
trei ori cheltuielile minime pentru consumul alimentar. Pentru mediu rural
acest nivel este redus cu 15%.
Evoluþia sa este definitã anual prin indexare cu indicele de creºtere a
preþului de consum, valorile pragului de sãrãcie pentru o familie de 4
persoane evoluând din 1960 dupã cum urmeazã:
Tabelul 1
Pragul de sãrãcie oficial în SUA pentru o familie de 4 persoane
- $ SUA Anul
1960
1965
1970
1987

$/an
3.020
3.220
3.970
11.611

% din venitul mediu
53,8
46,3
40,2
…

… lipsã date.

Aceastã metodologie de calcul a pragului de sãrãcie a fãcut obiectul
unor numeroase dispute, argumente folosite împotriva multiplului de 3
considerat ca nerealist bazându-se pe observaþia, cã în general, sãracii
cheltuiesc aproximativ 50-60% din bugetul lor pentru hranã. De asemenea,
s-a apreciat cã orice definire a unui nivel minim al consumului este arbitrarã
ºi relativã atunci când are ca fundament date din observarea bugetelor de
familie, deoarece consumul ce se regãseºte în acestea este afectat de
nivelul redus al veniturilor ºi caracteristicile ofertei.
În afara acestui prag de sãrãcie oficial al SUA, se utilizeazã încã 5
alternative, calculate dupã diferite metodologii:
A. indexarea cu indicele de creºtere a preþului de consum al anului
anterior a pragului de sãrãcie calculat pe baza unui “coº de consum”
fix, a ponderii diferitelor componente ale consumului ºi considerat
reprezentativ pentru mediul urban. Modificãrile ulterioare ale
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indicelui, cunoscut sub denumirea de CPI–XI au avut în vedere
aprecierea diferitã a creºterii preþurilor la locuinþe ºi a chiriilor.
B. indexarea cu indicele de creºtere a venitului mediu.
C. stabilirea unui procent, de 50% cel mai adesea, din venitul mediu
al unei familii (pentru familia de 4 persoane).
D. evaluarea de cãtre experþi guvernamentali a nivelului minim al
cheltuielilor aferente locuinþei (existând ºi o variantã care ia în
calcul consumul alimentar).
E. calcularea pragului de sãrãcie prin metoda Orshansky cu deosebirea cã multiplul ce se foloseºte este în acord cu modificarea
proporþiei pe care o reprezintã cheltuielile alimentare în bugetul
familiei cu venituri mici.
Diversitatea metodelor de calcul face ca nivelul pragului de sãrãcie
pentru o persoanã sã varieze între 5.314 ºi 9.695 $ în SUA, fapt ce
influenþeazã în mod esenþial estimarea numãrului sãracilor.
Tabelul 2
Pragurile de sãrãcie în SUA, în 1987 (dupã metode alternative
de ajustare a pragurilor de sãrãcie de-a lungul timpului)
Mãrimea familiei (nr.
Pragul de
persoane)
sãrãcie oficial
1 persoanã
5.778
- tânãr
5.909
- vârstnic
5.447
2 persoane
7.397
- cap de familie tânãr
7.641
- cap de familie vârstnic
6.872
3 persoane
9.056
4 persoane
11.611
5 persoane
13.737
6 persoane
15.509
7 persoane
17.649
8 persoane
19.515
9 persoane ºi peste
23.105

A

B

C

5.314
5.434
5.010
6.802
7.027
6.320
8.328
10.677
12.633
14.262
16.231
17.948
21.248

6.582
6.732
6.205
8.427
8.705
7.829
10.317
13.227
15.649
17.668
20.106
22.231
26.321

7.717
7.891
7.174
9.879
10.205
9.178
12.094
15.506
18.346
20.712
23.570
26.062
30.857

- în $ SUA D
E
8.918
9.120
8.407
11.416
11.793
10.606
13.977
17.920
21.201
23.936
27.239
30.119
35.659

9.695
9.915
9.139
12.411
12.821
11.530
15.195
19.482
23.049
26.022
29.613
32.744
38.768

Sursa: Ruggles, Patricia, Drawing the Line – Alternative poverty measures and their
implication for public policy, Washington, 1990, p. 43.
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De remarcat cã, judecând dupã fiecare prag de sãrãcie, procentul
populaþiei aflate în sãrãcie este diferit. Pentru anul 1987, s-a apreciat cã
între 12, 0-25,9% (dupã pragul de sãrãcie oficial 13,5%) din populaþia SUA
trãia în sãrãcie. Corelaþia între starea economiei la un moment dat ºi
procentul populaþiei sãrace este evidentã. În perioadele de recesiune
proporþiile populaþiei sãrace în totalul populaþiei, utilizând diversele praguri
de sãrãcie sunt foarte apropiate ca valoare, spre deosebire de perioadele
de creºtere economicã, când diferenþele dintre rezultate sunt mult mai mari,
ceea ce vine în sprijinul afirmaþiei fãcute anterior, cã în anumite condiþii
abordãri teoretice diferite ale pragului de sãrãcie pot conduce la rezultate
apropiate.
Canada a ales altã cale de definire a pragului de sãrãcie, ºi anume
cea relativã. Sunt socotite sãrace familiile ale cãror cheltuieli pentru
alimente, locuinþã ºi vestimentaþie depãºesc 70% din resursele bãneºti –
acest prag poartã denumirea de Statistics Canada Low-Income Cut-offs ºi
are la bazã deci, suma pe care o cheltuieºte, în medie, o familie pentru
satisfacerea nevoilor ei fundamentale. Analiza se face pe tipuri de familii
(cuplu+copil, familie monoparentalã, cuplu fãrã copii, femeie singurã, bãrbat
singur) ºi pe grupe de vârstã (sub 25 ani, 25-44 ani, 45-64 ani ºi 65 ani ºi
peste). În unele studii de specialitate s-a utilizat ca procent al cheltuielilor
pentru nevoile fundamentale 58,5% din veniturile familiei. Redãm în
continuare cîteva date asupra numãrului de sãraci ºi a evoluþiei sãrãciei în
Canada având ca punct de pornire cele douã praguri de sãrãcie. Desigur,
aceste cifre ascund în spatele lor o serie de aspecte deosebit de interesante
ale analizei sãrãciei în Canada cum ar fi faptul cã, numãrul celor sub 35 ani
aflaþi în sãrãcie creºte, cã circa 20 din 100 de persoane sãrace deþin o
diplomã de liceu sau universitate, cã sãrãcia îmbracã aspecte diferite
funcþie de regiune ºi mediu.
Tabelul 3
Sãrãcie în rândul familiilor în Canada
Pragul de sãrãcie
Statistic Canada CCSD

1973
mii pers.
701
908

%
13,4
17,4

1979
1986
mii pers. % mii pers. %
789
13,1
851
12,3
1.300
21,7
1.471
21,2

Sursa: Ross, David P.; Shillington, Richard, “The Changing face of poverty 1973-1986”,
in Perception, Vol. 3, No. 1, 1989, Canada, p. 9.
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De asemenea, în multe studii de specialitate se întâlneºte pragul de
sãrãcie. Statistics Canada Low-Income Cutt-offs în diferite variante,
existând alternative pentru mediu rural ºi urban, iar în cazul celui din urmã
diferenþiate funcþie de numãrul de locuitori.
Tabelul 4
Statistics Canada Low-Income Cut-off pentru anul 1987,
în funcþie de aria de rezidenþã ºi numãrul de locuitori
Mãrimea
familiei 500.000 ºi
(nr. pers.)
peste
1
$ 11.118
2
14.669
3
19.623
4
22.612
5
26.349
6
28.779
7 ºi peste
31.676

Urban
100.00030.000499.999
99.999
$ 10.559
$ 9.906
13.923
12.920
18.595
17.379
21.490
20.089
24.949
23.266
27.190
25.416
29.994
28.032

Rural
Sub
30.000
$ 9.158
12.052
16.166
18.687
21.678
23.639
26.069

$ 8.222
10.746
14.389
16.634
19.343
21.117
23.266

Sursa: Women and Poverty Revisited, A raport by the National Council of Canada of
Welfare, Ittawa, 1990, p. 132.

În Anglia pragul de sãrãcie este definit de National Assistance Board
ºi are la bazã bugetul necesar satisfacerii nevoilor fundamentale ale unei
familii. Un studiu efectuat în 1972, în Irlanda, a estimat cã 24% din populaþie
se aflã în stare de sãrãcie, utilizându-se un prag de sãrãcie arbitrar fixat.
Suedia ºi Finlanda definesc pragul de sãrãcie la un nivel egal cu 50%
din venitul mediu, în Finlanda se folosesc concomitent 2-3 definiþii ale
pragului de sãrãcie. Printre acestea se numãrã, aºa-numitul prag de sãrãcie
politico-administrativ ºi echivalentul pensiei minime a unei persoane
vârstnice care nu dispune de un alt venit ºi pragul de sãrãcie definit în 1966,
într-o abordare absolutã a conceptului de sãrãcie. Pragul de sãrãcie stabilit
conform liniilor de asistenþã socialã din Suedia se situeazã deasupra celui
finlandez, egal cu pensia minimã. Utilizarea multiplelor variante ale pragului
de sãrãcie induce importante modificãri ale rezultatelor comparaþiilor
efectuate între aceste douã þãri. Dacã sãrãcia este privitã sub aspectul ei
relativ, considerându-i sãraci pe cei ale cãror venituri se situeazã sub 50%
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din venitul mediu, Suedia ºi Finlanda pot fi considerate ca þãri cu un nivel
redus al sãrãciei, Suedia aflându-se, dupã acest criteriu, într-o situaþie
superioarã Finlandei. Situaþia se modificã atunci când se utilizeazã pentru
Finlanda pensia minimã, iar pentru Suedia pragul de sãrãcie evaluat dupã
criteriile asistenþei sociale. Numãrul celor sãraci, din aceste douã þãri,
devine mai redus când aprecierea pragului de sãrãcie se face pe baza
“costului de consum” pentru mãrfurile ºi serviciile considerate fundamentale.
Dupã criteriul cã se gãsesc în stare de sãrãcie cei cu venituri sub 50% din
nivelul mediu, în Finlanda în 1985, doar 2,9% din populaþie se regãsea în
aceastã categorie.
Stabilirea pragurilor de sãrãcie pentru 11 þãri latino-americane a
prilejuit numeroase controverse, începând chiar cu definirea conceptului de
sãrãcie, fiind aduse argumente pro ºi contra abordãrilor absolute ºi relative.
Având în vedere, cã într-adevãr nivelul veniturilor sau consumurilor la
care nevoile de bazã sunt satisfãcute prezintã avantajul sintetizãrii nevoilor
ºi satisfacþiei într-un singur indicator, dar cã în acelaºi timp, comportamentul
de consum poate devia, sub influenþa propagandei, a reclamei, a
diferenþierilor în producþie, de la modelul adoptat de specialiºti, ºi cã, nu
întotdeauna optimizarea consumului a fost eficientã, în special în ceea ce
priveºte nutriþia ºi îngrijirea sãnãtãþii constatându-se inegalitãþi în distribuþia
bunurilor ºi serviciilor în gospodãrie, cu efecte serioase pentru cei aflaþi în
stare de sãrãcie. S-a considerat cã metodele de identificare a celor sãraci
trebuie sã se bazeze pe o analizã multidimensionalã ºi analiza sã se facã
pe individ, utilizându-se apoi scalele de echivalenþe: pentru dimensionarea
influenþelor induse de mãrimea familiei asupra nevoilor ei, în acest mod au
fost tratate pragurile de sãrãcie având ca punct de plecare cheltuielile de
consum pe o persoanã calculate dupã metode normative, ca rezultat al
abordãrii în termeni absoluþi a sãrãciei. Ele reprezintã nivelul minim
acceptabil de satisfacþie pentru un set de nevoi de bazã ºi au þinut seama,
pe cât posibil, de specificul, fiecãrei þãri în parte: fiind estimate totuºi, dintrun punct de vedere regional. Pentru fiecare din cele 11 þãri s-a utilizat o
metodã având la bazã consumul alimentar, estimându-se costul unui “coº
de alimente” aferent necesarului minim nutriþional. Bugetul corespunzãtor
pragului de sãrãcie a fost fixat la de douã ori valoarea acestui “coº”, pentru
a acoperi cheltuielile la preþuri curente a principalelor nevoi, în condiþiile în
care, de obicei în aceste þãri, ele se satisfac prin cheltuielile de consum,
serviciile sau alte bunuri a cãror valoare sunt suportate de stat nefiind
incluse în acest buget.
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Cum pentru majoritatea þãrilor latino-americane evidenþa statisticã a
preþurilor de consum se þine numai pentru capitala þãrii, bugetul necesar
consumului minim alimentar s-a evaluat la aceste preþuri, pentru calitatea
cea mai scãzutã la fiecare din cele aproximativ 40 de sortimente selectate,
pentru restul localitãþilor urbane el suferind o reducere cu 5% faþã de cel
necesar în capitalã.
Pentru mediul rural, acest buget a fost diminuat cu 25%, ca urmare
diferenþelor de preþ între urban ºi rural ºi a influenþelor autoconsumului.
Pragurile de sãrãcie astfel obþinute variau în 1970, între 150-200$
SUA pe persoanã anual, totodatã fiind evaluate ºi costurile “coºului minim
alimentar” considerându-se cã familiile al cãror venit sau consum se situeazã sub aceastã limitã se aflã într-o stare de deficienþã nutriþionalã acutã.
Nivelurile acestea sunt superioare pragurilor de sãrãcie utilizate de
studiile globale analizate în vederea estimãrii sãrãciei în aceastã regiune a
globului.
Tabelul 5
Pragurile de sãrãcie pentru unele þãri din America Latinã – bugete
anuale pe o persoanã în preþurile anului 1970
- $ SUA Þara
Pragul de sãrãcie
Limita aferentã consumului
minim alimentar
Capitala Medie Rural Medie Capitala Medie Rural Medie
urban
þarã
urban
þarã
Argentina
249
249
164
231
124
124
93
117
Brazilia
197
197
130
162
98
98
74
85
Columbia
176
170
116
147
88
85
66
77
Costa Rica
196
190
128
152
98
95
73
82
Chile
256
249
168
225
128
125
96
116
Ecuador
220
213
145
173
110
106
83
92
Honduras
190
183
125
142
95
92
71
77
Mexico
185
179
122
157
93
89
70
82
Peru
181
176
119
148
91
88
68
78
Uruguay
234
234
153
214
117
117
88
110
Venezuela
287
277
189
252
144
139
108
130
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3. Aspecte metodologice ale mãsurãrii sãrãciei
Mãsurarea sãrãciei implicã douã aspecte esenþiale: necesitatea
determinãrii unui prag de sãrãcie reprezentând limita venitului sub care
individul sau familia sunt considerate sãraci ºi care reflectã accepþiunea
socialã a nivelului minim de trai, iar dupã specificarea acestuia, analiza
gradului de sãrãcie a celor aflaþi sub acest prag. Reiese, în mod evident,
faptul cã mãsurarea sãrãciei va fi puternic influenþatã de modalitatea de
trasare a pragului de sãrãcie, folosirea abordãrii absolute sau relative în
determinarea acestuia, precum ºi de alegerea anului de bazã ºi de sfârºit al
analizei, a (alegerii) individului sau familie ca unitate de raportare.
Dupã stabilirea pragului de sãrãcie multe din lucrãrile de specialitate
se opresc în demersul mãsurãrii sãrãciei asupra exprimãrii numãrului
sãracilor ca proporþie din populaþia totalã a þãrii sau a regiunii aflate în
studiu. Acest indicator pe care l-am putea numi incidenþa sãrãciei (a cãrui
denumire în limba englezã este “headcount index”) are o mare utilitate în
reflectarea proporþiei sãrãciei într-o societate, dar prezintã dezavantaje de a
nu oferi nici o informaþie asupra gradului de sãrãcie, a distanþei faþã de
pragul de sãrãcie ºi a diferenþelor de venit existente între cei cuprinºi în
aceeaºi categorie de persoane aflate în stare de sãrãcie. Aceºtia pot avea
venituri apropiate sau nu sau pot fi lipsiþi în totalitate de venituri. Dacã
depãrtarea venitului de pragul de sãrãcie este proporþionalã cu starea de
privaþiune materialã ºi socialã în care se aflã individul, suma totalã a
abaterilor veniturilor mici faþã de pragul de sãrãcie ar trebui, teoretic, sã fie
consideratã un mijloc eficient de mãsurare a sãrãciei. Indicatorul folosit în
acest sens de United States Social Security Administration ºi preluat în
majoritatea studiilor de sãrãcie se numeºte “poverty gep” ºi exprimã
depãrtarea faþã de pragul de sãrãcie, diferenþa de venit ce ar trebui
transferat cãtre fiecare persoanã pentru ca resursele bãneºti ale acesteia sã
atingã nivelul pragului de sãrãcie pentru a elimina sãrãcia. El poate fi
calculat pe baza formulei ºi apreciat ca reflectând adâncimea sãrãciei:
n

n

i =1

i =1

G = ∑ gi = ∑( z − y i ) ,
unde:
Z = pragul de sãrãcie;
Yi = venitul familiei/individului situat sub pragul de sãrãcie;
gi = distanþa, depãrtarea venitului familiei/individului faþã de pragul
sãrãciei.
Limita acestui indicator constã în aceea cã nu ia în considerare
inegalitatea existentã între veniturile sãracilor.
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Utilizarea acestor doi indicatori în mãsurarea sãrãciei în þãrile în curs
de dezvoltare, având la bazã douã alternative ale pragului de sãrãcie de
370 $ ºi, respectiv, 275 $ pe an/per capita a evidenþiat existenþa, în 1985, a
1.115 milioane persoane sãrace, ceea ce reprezenta, la acea datã, aproximativ o treime din populaþia acestor þãri. Dintre aceºtia, 630 milioane erau
extrem de sãraci (18% din populaþia þãrilor în curs de dezvoltare), consumul
lor anual nedepãºind valoarea inferioarã de 275 $ a pragului de sãrãcie. În
ciuda faptului cã o asemenea proporþie a populaþiei se afla în sãrãcie, indicele agregat, exprimându-se prin diferenþa veniturilor acesteia faþã de pragul
de sãrãcie, a condus la concluzia cã doar 3% din valoarea consumului total
înregistrat în þãrile dezvoltate în acel an ar fi fost suficient pentru a aduce pe
toþi sãracii la nivelul pragului de sãrãcie, iar pentru atingerea pragului de
sãrãcie ar fi fost suficient transferul a doar un procent din acesta.
Dupã cum este cunoscut, indicele de dezvoltare socioeconomicã elaborat de Institutul de Cercetãri pentru Dezvoltare Socialã din cadrul Naþiunilor Unite (Institut de Récherche des Nations Unies pour le Developpemment
Social) prezintã o corelaþie negativã cu rata morbiditãþii în rândul copiilor
sub cinci ani, a mortalitãþii infantile ºi speranþei de viaþã la naºtere. La
nivelul agregat, al tuturor þãrilor în curs de dezvoltare, pentru acelaºi an
1985, rata mortalitãþii în rândul copiilor de pânã la 5 ani era de 121%,
speranþa de viaþã de 62 ani ºi proporþia copiilor cuprinºi în sistemul de
învãþãmânt primar de 83%. Aceºti indicatori cunosc însã diferenþieri notabile
la nivel regional sau între diferite þãri.
Tabelul 6
Situaþia sãrãciei ºi a unor indicatori sociali în diferite regiuni
aflate în curs de dezvoltare în anul 1985
Extrem de sãraci
Regiune

Africa Subsaharianã
Asia de Est

Numãr Procen- Difere(mil.) te din nþe faþã
popula- de praþie (%) gul de
sãrãcie

120

30

4

120

9

0,4

Sãraci (incluzându-i ºi
Indicatori sociali
pe cei extrem de sãraci)
Numãr Procen- Difere- Morta- Spe- Rata
(mil.) te din nþe faþã litate ranþe copiipopula- de pra- sub 5 de
lor în
þie (%) gul de ani viaþã învãþãsãrãcie (%) (ani) mântul
primar
(%)
180
47
11
196
50
56
280

20

1

96

67

96
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Extrem de sãraci
Regiune

China
Asia de Sud
India
Europa de
Est
Africa
America Latinã ºi Caraibe
Þãrile în curs
de dezvoltare
în ansamblu

Numãr Procen- Difere(mil.) te din nþe faþã
popula- de praþie (%) gul de
sãrãcie

Sãraci (incluzându-i ºi
Indicatori sociali
pe cei extrem de sãraci)
Numãr Procen- Difere- Morta- Spe- Rata
(mil.) te din nþe faþã litate ranþe copiipopula- de pra- sub 5 de
lor în
þie (%) gul de ani viaþã învãþãsãrãcie (%) (ani) mântul
primar
(%)
210
20
3
58
69
93
520
51
10
172
56
74
420
55
12
199
57
81
6
8
0,5
23
71
90

80
300
250
3

8
29
33
4

1
3
4
0,2

40
50

21
12

1
1

60
70

31
19

2
1

148
75

61
66

75
92

633

18

1

1.116

33

3

121

62

83

– pragul de sãrãcie pentru sãrãcia extremã a fost stabilit la 275 $ per
capita/an ºi pentru sãraci pe ansamblu la 370 $ per capita/an;
– diferenþa faþã de pragul de sãrãcie este exprimatã prin deficitul
veniturilor sãracilor ca procent din consumul agregat;
– rata mortalitãþii sub 5 ani pentru anii 1980-1985, excepþie fac China ºi
Asia de Sud pentru care datele sunt pe perioada 1975-1980.
Sursa: Poverty – World Development Raport 1990, New York, 1990, p. 29.

În corelaþie cu adâncimea sãrãciei se utilizeazã în practicã un
indicator ce relevã procentual diferenþa venitului familiei sãrace faþã de
pragul de sãrãcie mediu – “Income needs ratio” – raportul venit-prag de
y
sãrãcie: I = i dar nici acest indicator nu oferã informaþii asupra distribuþiei
z
veniturilor sãracilor. Awarty K. Sen, unul din numele de rezonanþã în
materie, a propus în anul 1976 un indice de mãsurare a sãrãciei, care
permite evitarea dezavantajelor menþionate mai înainte ºi se bazeazã pe
combinarea indicatorilor prezentaþi anterior într-o abordare axiomaticã
folosind conceptul de bunãstare. Indicele poartã numele celui care l-a creat,
iar pentru o proporþie ridicatã a sãracilor se exprimã sub urmãtoarea formã:
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S = H · (i +(1+i) · Gn)
unde:
H = intensitatea sãrãciei – proporþia sãracilor în întreaga populaþie;
Gn = indicele Gini al distribuþiei veniturilor între sãraci.
Cu toate cã metodologia de calcul este mai complexã, indicele Sen
este dificil de interpretat, deoarece reuneºte aspecte diferite ale sãrãciei
într-o singurã interpretare ºi ca urmare a cunoscut numeroase variante, cea
a lui Nanak C. Kakwani a avut în vedere transferul de venituri de la cei
nonsãraci cãtre cei sãraci pânã când veniturile fiecãrui sãrac vor atinge
pragul de sãrãcie. Indicele ce derivã din aceastã abordare este similar cu
cel al lui Sen, cu deosebirea cã Nanak C. Kawani a demonstrat cã indicele
agregat al sãrãciei calculat de el poate fi descompus în funcþie de unele
caracteristici socioeconomice ale gospodãriilor cercetate.
Grafic, inegalitatea distribuþiei veniturilor într-o societate este redatã
cel mai bine de curba lui Lorenz, care mãsoarã gradul de inegalitate între
limite opuse.
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P = % din populaþia totalã care realizeazã venituri mai mici sau egale
decât un venit dat;
Q = ponderea veniturilor totale ale populaþiei care realizeazã venituri mai
mici decât venitul dat în valoarea totalã a veniturilor.

Cu ajutorul curbei lui Lorenz ºi a relaþiilor analitice auxiliare s-au
definit o serie de indici care se utilizeazã în mãsurarea inegalitãþii distribuþiei
veniturilor. Printre aceºtia se numãrã indicele Gini, cel mai larg folosit pentru
mãsurarea distribuþiei veniturilor ºi avuþiei. O proprietate pe care acesta o
prezintã constã în faptul cã este egal cu 1-2A, unde A reprezintã aria de sub
Curba Lorenz.
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Formula analiticã a indicelui Gini este:
∆
G=
2µ
unde:

∆=

n n
1
∑ ∑ xi − x y
n(n − 1) i =1 i =1

unde:
xi = venitul unitãþii i;
n = numãrul total de unitãþi;
2µ = valoarea maximã posibilã a lui ∆ (situaþia de maxim dezechilibru
când întregul venit este distribuit unei singure unitãþi).
Valoarea lui poate varia între 0 ºi 1.
Atât curba lui Lorenz, cât ºi indicele Gini sunt instrumente des folosite
în mãsurarea bunãstãrii. Bunãstarea, ca opus al stãrii de sãrãcie a stat,
dupã cum am mai arãtat la baza abordãrii axiomatice a mãsurãrii sãrãciei în
lucrãrile lui A.K. Sen.
Specialiºtii au constatat cã dacã existã, de cele mai multe ori, un
acord în ceea ce priveºte caracterizarea sãrãciei, în identificarea
diferenþelor de bunãstare între þãri acesta se manifestã mai rar. În scopul
îmbunãtãþirii posibilitãþilor de a realiza comparaþii internaþionale în domeniul
formãrii veniturilor gospodãriilor, a distribuþiei veniturilor ºi a sãrãciei a fost
creat Luxemburg Income Study (LIS) care a grupat ºi armonizat date
referitoare la 10 þãri, pentru perioada 1972-1982.
De asemenea, Banca Mondialã a conceput ºi lansat Living Standard
Measurement – menit sã ofere o bazã conceptualã în mãsurarea ºi analiza
nivelului de bunãstare, precum ºi pentru a promova dialogul între cei ce
oferã datele statistice ºi cei ce le utilizeazã în diverse cercetãri spre a
orienta procesul de colectare a datelor, în aºa fel încât acesta sã poatã
rãspunde domeniilor de interes a decidenþilor din politica economicã ºi
socialã. În special acest interes se concentreazã în a afla care sunt
grupurile sociale situate sub pragul de sãrãcie, care sunt cele cu un
standard de viaþã ridicat ºi care este raportul dintre ele. Preocupãrile Bãncii
Mondiale în ceea ce priveºte definirea conceptelor de bazã, mãsurarea,
colectarea ºi prezentarea datelor referitoare la bunãstare continuã,
orientându-se din ce în ce mai mult spre creºterea gradului de
comparabilitate internaþionalã a rezultatelor obþinute în acest domeniu.
Dintre diversele abordãri ale mãsurãrii bunãstãrii ne vom opri foarte
succint, asupra celei referitoare la cheltuielile de consum ale gospodãriei,
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care adesea stau la baza mãsurãrii antipodului bunãstãrii – sãrãcia. Ea se
fundamenteazã pe estimarea cheltuielilor de consum totale ale unei
gospodãrii, utilizându-se un model cu o singurã ecuaþie în care bunãstarea
este funcþie de consumul de bunuri ºi servicii ale gospodãriei. În acest
model se presupune cã în comportamentul de consum se regãsesc o serie
de influenþe ca: decizia de a avea copii, modul de petrecere a timpului liber
etc. ºi se considerã cã implicaþiile lor sunt în întregime reflectate de modelul
de consum al gospodãriei.
Mãsurarea bunãstãrii devine astfel o problemã de construire a unui
indice care sã redea totalul cheltuielilor de consum ale gospodãriei ajustat
prin indicele preþurilor ºi a unui indice care sã reflecte influenþa numãrului de
membri de familie asupra consumului total. Astfel de indici poartã denumirea
de scale de echivalenþã ºi existã deja, în literatura de specialitate, mai multe
scale de echivalenþã. Primul model de scalã de echivalenþã a avut la bazã
legea lui Engel ºi presupunea cã partea din cheltuieli afectatã consumului
nealimentar este un indicator direct al bunãstãrii. S-a încercat astfel
determinarea nivelului cheltuielilor de consum ale unui tip particular de
gospodãrie care ar suferi aceeaºi proporþie a cheltuielilor pentru consum
alimentar ºi nealimentar ca într-o gospodãrie de referinþã.
O altã abordare pentru estimarea scalelor de echivalenþã se bazeazã
pe presupunerea cã bunurile de consum se pot separa în bunuri destinate
adulþilor ºi bunuri destinate copiilor ºi deci, cheltuielile pentru adulþi (la
preþuri constante) pot fi utilizate în mãsurarea bunãstãrii sau sãrãciei.
Gospodãriile care au acelaºi nivel al cheltuielilor de consum pentru
bunuri destinate adulþilor, sunt identificate, ºi prin comparaþie cu o
gospodãrie de referinþã se formeazã scale de echivalenþã. Aceastã metodã
dã posibilitatea realizãrii de comparaþii doar între gospodãrii de aceaºi
mãrime, cu acelaºi numãr de adulþi.
Datele necesare acestei variante de calcul se referã la cheltuielile de
consum ale gospodãriilor, mãrimea lor ºi la preþuri. Primele douã categorii
formeazã obiectul cercetãrilor ºi observaþiilor de teren, în timp ce pentru
preþuri existã atât aceastã cale de colectare a informaþiilor cât ºi cea
statisticã la nivelul societãþii.
Aceste douã abordãri conduc la scale de echivalenþã foarte diferite,
iar literatura de specialitate nu s-a pronunþat însã, din ceea ce cunoaºtem,
asupra metodei preferate.
Spre exemplificare vom prezenta cîteva dintre cele mai cunoscute
scale de echivalenþã, pe care, de altfel, le vom utiliza în estimarea pragului
de sãrãcie, dupã mãrimea familiei. Astfel, se utilizeazã urmãtoarea scalã de
echivalenþã – Luxemburg Income Study – pentru un adult; pentru cel de al
doilea într-o gospodãrie:
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− Spania: 1 adult = 1,0;
ceilalþi adulþi = 0,7;
pentru fiecare copil = 0,5.
− Suedia: 1 adult = 1,0;
2 adulþi = 1,8;
pentru fiecare copil între 0-9 ani = 0,3;
pentru fiecare copil între 10-15 ani = 0,45;
pentru fiecare copil între 16-17 ani = 0,60.
− Regatul Unit: cuplu cãsãtorit = 1,0;
1 adult singur = 0,63;
2 adulþi necãsãtoriþi = 0,46;
3 adulþi necãsãtoriþi = 0,42;
4 adulþi necãsãtoriþi = 0,36;
pentru fiecare copil între 0-1 ani = 0,09;
pentru fiecare copil între 2-4 ani = 0,18;
pentru fiecare copil între 5-7 ani = 0,21;
pentru fiecare copil între 8-10 ani = 0,23;
pentru fiecare copil între 11-12 ani = 0,25;
pentru fiecare copil între 13-15 ani = 0,27;
pentru fiecare copil între 16-18 ani = 0,30.
În SUA se folosesc o multitudine de scale de echivalenþã pe care le
vom reda în continuare, chiar dacã nu dispunem de suficiente informaþii
referitoare la modul în care ele au fost calculate.
Tabelul 7
Diferite tipuri de scale de echivalenþã utilizate în SUA
Tipul de
Ofi- BLS Lampman LICOS OECD Van den Lazgar Danziger De
familie (nr. cialã
a)
b)
Canada d)
Gaag ºi
ºi
g)
Vos ºi
persoane)
c)
Smolensky Michael
Garner
e)
f)
h)
1 (medie)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
vârstnic
0,94 0,80
0,63
0,65
0,75
tânãr
1,02 1,0
1,0
1,0
1,0
2 (medie)
1,28
1,42
1,36
1,7
2,0
cap de familie vârstnic
1,19 1,46
0,89
0,80
1,22
cap de familie tânãr 1,32 1,40
1,28
1,25
1,37
3 persoane 1,57 1,77
1,22
1,73
2,2
1,27
2,4
1,40
1,61
4 persoane 2,01 2,86
2,17
1,99
2,7
1,56
2,8
1,54
1,83
5 persoane 2,38 3,32
2,50
2,17
3,2
1,66
3,2
1,65
1,97
6 persoane 2,69
2,80
3,7
3,6
1,74
7 persoane 3,05
3,24
8 persoane 3,38
9 ºi peste
4,04

Elasticitatea
constantã = 5
1,0
1,41

1,73
2,0
2,24
2,45
2,65
2,83

SCALELE DE ECHIVALENÞÃ
ÎN MÃSURAREA SÃRÃCIEIx
dr. Hildegard PUWAK
Diversitatea scalelor de echivalenþã care sunt sau pot fi folosite pentru
ajustarea veniturilor în funcþie de diferenþele existente în nevoi este foarte
mare. Scopul acestui material este de a prezenta diferite tipuri de scale de
echivalenþã ºi rezultatele obþinute prin utilizarea lor la mãsurarea
inegalitãþilor în venituri, a costului vieþii, a altor fenomene sociale. Demersul
a fost inspirat de faptul cã nu de puþine ori aceeaºi realitate a fost evaluatã
diferit, factorul distorsionant fiind alegerea neadecvatã a tipului de scalã de
echivalenþã. De aceea, prezentarea lor cu valenþele ºi limitele fiecãruia
poate fi utilã cercetãtorilor ce se ocupã de studiul sãrãciei.
În general, modalitãþile de elaborare a scalelor de echivalenþã sunt
rod al valorificãrii cunoºtinþelor teoretice ale experþilor în domeniu sau al
sintetizãrii rezultatelor acumulate prin cercetãri empirice.
Scalele elaborate de experþi au în vedere nu rareori ºi considerente
politice. Deºi scalarea se face explicit în funcþie de variaþia nevoilor, în
funcþie de mãrimea familiei, implicit nivelurile stabilite þin cont de
disponibilitãþile financiare ce pot fi alocate prin transferurile de alocaþii. Am
putea considera chiar cã scalele experþilor rãspund urmãtoarelor scopuri:
− statistice, servind determinãrii numãrului de persoane ce se situeazã
sub sau peste un anumit standard de viaþã, cel minim, de exemplu.
În literatura de specialitate, scale de acest tip sunt folosite de OECD
ºi de CEE pentru determinarea populaþiei cu venituri scãzute;
− de fundamentare a unor mãsuri de politicã socialã, cum ar fi, de
pildã, stabilirea alocaþiilor necesare pentru ajutorarea persoanelor
cuprinse în diferite programe de protecþie socialã.
x

Sintezã redactatã pe baza urmãtoarelor materiale: “Equivalence scales, well-being,
inequality and poverty”, The Review of Income and Wealth, No. 34/1988; Buhmann,
B.I., Wohlstand und Armut in der Schweiz, eine empirische Analyse, Ruegger
Publishers, Gruesch, Switzerland, 1988; Palmer, Edward E., Determination of personal
consumption, Theoretical Foundation and Empirical Evidence from Sweden,
Konjunkturinstitutet, Stockholm, 1989.
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Aceasta nu înseamnã cã cele douã scopuri se exclud, ci dimpotrivã.
Un exemplu în acest sens îl constituie determinarea pragului sãrãciei din
SUA iniþial dintr-un interes pur statistic dar adoptat ulterior ca element de
fundamentare a programelor de transferuri sociale.
Cea de-a doua metodã de elaborare a scalelor are la bazã, aºa dupã
cum am menþionat experienþele acumulate în cercetãri empirice, în care se
utilizeazã analize multifactoriale privind cheltuielile de consum sau
evaluãrile proprii ale celor intervievaþi asupra veniturilor pe care le apreciazã
ca necesare pentru acoperirea unor nevoi sau atingerea unor statuturi (a nu
fi sãrac, a avea o anumitã condiþie materialã sau poziþie socialã etc.).
Din aceastã grupã fac parte în primul rând, scalele de consum care
servesc mãsurãrii utilitãþii în mod indirect prin preferinþele manifestate ale
consumatorilor ºi restricþionate de venitul lor disponibil. În al doilea rând, aici
se includ scale cu ajutorul cãrora se poate mãsura în mod direct utilitatea în
legãtura sa cu nivelul veniturilor familiilor sau cu alte caracteristici. Variante
ale acestor scale au fost dezvoltate pentru evaluarea veniturilor proprii
(scala IEQ), determinarea venitului minim (MIQ) sau puterea de cumpãrare
a banilor (PIE).
Caracteristica comunã a tuturor acestor scale este faptul cã asigurã o
bunã reprezentativitate pe baza unui singur parametru: elasticitatea nevoilor
familiei în funcþie de mãrimea acesteia.
Premisa de la care autorii lor pornesc este faptul cã bunãstarea
economicã (W) sau venitul “ajustat” poate fi exprimat prin venitul disponibil
(D) ºi mãrimea familiei (S), conform urmãtoarei expresii:
W=D/Se

(1)

Elasticitatea echivalentã, e, variazã între 0 ºi 1; cu cât aceasta este
mai mare cu atât mai mic este apreciat nivelul bunãstãrii (macro sau micro)
pe scala de echivalenþã. Legãtura a fost evidenþiatã prin analiza de regresie
aplicatã la numeroase serii statistice. Unii considerã, din oficiu, cã creºterea
numãrului membrilor unei familii cu un adult determinã o mãrire a
cheltuielilor cu 0,7 faþã de adultul singur; în cazul unui copil, valoarea de
ponderare este 0,5 din cheltuielile unui adult. Unele scale opereazã
corecþiile în funcþie de vârstã în primul rând ºi numai uneori ºi în funcþie de
numãrul de copii din familie. În ciuda acestor diferenþe, relaþia (1) exprimã
destul de bine legãtura specificã dintre nevoi ºi mãrimea familiei.
În tabelul 1 prezentãm mai multe tipuri de scale ordonate dupã
acurateþea pe care o asigurã ajustarea în funcþie de dimensiunea familiei.
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Scalele de echivalenþã se prezintã fie ca sume de venituri, ponderi
dintr-un venit necesar familiei de anumite dimensiuni sau structuri. De
exemplu, dacã unei persoane îi este necesar pentru menþinerea nivelului
sãu de trai un venit considerat unitate, acesta este evaluat la 1,7 ori pentru
o familie formatã din douã persoane, 2,2 ori pentru cea de trei persoane.
Aºa cum rezultã din scalele prezentate în tabelul 1, suma sau ponderea
specificã poate fi aproximatã destul de exact printr-un singur parametru puterea de cumpãrare de la care o familie, în funcþie de mãrimea ei trebuie
sã comporte o modificare a veniturilor ca urmare a unor schimbãri în nevoi.
Corelaþiile logaritmice pentru mãrimea familiei (ultima coloanã din tabel)
sunt foarte apropiate de 1. Unele scale þin cont ºi de variaþia de nevoi în
funcþie de vârsta membrilor familiei ºi de structura acesteia (un pãrinte, doi
pãrinþi). Prin convertirea la o scalã simplã numai în funcþie de mãrimea
familiei, valorile scalare exprimã destul de bine relevanþa legãturii, ceea ce
se poate constata din analiza mãrimilor reziduale ale corelaþiei liniare,
prezentate, de asemenea, în tabel.
Scalele de echivalenþã existente acoperã întreg domeniul elasticitãþilor
cuprins între 0 ºi 1. Tabelul prezintã un domeniu valoric cuprins între 0,12 în
cazul unei scale dezvoltate pentru evaluarea venitului (IEQ) van Praag în
Franþa ºi 0,84 pentru scala de echivalenþã folositã în primul raport asupra
Programului privind sãrãcia în Europa.
În general, scalele de echivalenþã care rãspund scopurilor statistice
prezintã o elasticitate medie de 0,74; cele folosite la fundamentarea unor
programe sociale prezintã o elasticitate medie de 0,55. Scalele bazate pe
cheltuielile de consum se bazeazã pe valori maxime de 0,30, iar cele
perceptive pe valori medii de elasticitate de 0,25.
Pentru a vedea ce influenþe induce aplicarea diferitelor scale într-o
analizã transversalã la nivel naþional, vom prezenta în continuare rezultatele
a patru diferite mãrimi ale elasticitãþilor, ºi anume:
SUBJ - scala cu elasticitatea de 0,25;
CONS - scala cu elasticitatea de 0,36;
PROG - scala cu elasticitatea de 0,55;
STAT - scala cu elasticitatea de 0,72.
Distribuþia bunãstãrii dintr-o þarã, mãsuratã prin venituri, asupra cãrora
s-a operat o ajustare cu una din scalele menþionate este un rezultat al repartizãrii venitului disponibil, a distribuþiei dupã mãrimea familiei ºi a intensitãþii
legãturii între aceste douã mãrimi. Rezultatele devin mai semnificative dacã
se lucreazã cu expresii logaritmice. Deviaþia standard (sd) a logaritmului
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oricãrei mãsurãri a bunãstãrii (W) care ajusteazã venitul disponibil (D) la o
elasticitate echivalentã (c) corespunzând ecuaþiei (1) este determinatã de
deviaþiile standard ale logaritmilor venitului disponibil, dimensiunii familiei
(S) ºi a corelaþiei dintre ele (rDS).
sdW = (sdD2 + (sdS2) (e2) – 2e(rDs) (sdD) (sdS))0,5

(2)

Cu cât e este mai mare, variaþia bunãstãrii reflectã influenþa mãrimii
familiei, atenuatã totuºi prin efectul negativ al corelaþiei dintre venituri ºi
dimensiunea acesteia.
Ce se poate spune despre oportunitatea diferitelor scale de
echivalenþã asupra poziþiei relative a persoanelor în cadrul fiecãrei þãri?
Am arãtat deja cã prin ecuaþia (2) deviaþia (sd) ºi varianta (V) a
oricãrei caracteristici logaritmice pentru bunãstare poate fi calculatã din
deviaþia standard pentru venituri (D), mãrimea familiei (S) ºi corelaþia dintre
ele (rDS). Putem considera însã ºi cazul când corelaþia oricãror douã
niveluri ale bunãstãrii se poate calcula între aceiaºi trei parametri.
Covarianþa (cv) oricãrei perechi de caracteristici ale bunãstãrii (W1 ºi W2)
este o funcþie a acestor trei ºi a celor douã valori ale elasticitãþii (e1 ºi e2):
cvW1W2 = vD + e1He2vS – rDS((vDHvS)0,5)(e1 + e2)

(3)

Intensitatea legãturii lui W1 ºi W2 este egalã cu covarianþa împãrþitã
prin rãdãcina pãtratã a produsului celor douã abateri, fiecare putând fi
calculatã folosind relaþia (2). În general, cu cât coeficientul de corelaþie între
mãrimea familiei ºi venituri este mai mic, cu atât corelaþia între cele douã
niveluri ale bunãstãrii va fi mai puternicã.
Considerãm interesant de reþinut faptul cã o corelare a oricãrei
variabile (X) cu o caracteristicã a bunãstãrii se poate face numai dupã
cunoaºterea abaterii variabilei ºi a covarianþei (cv) în raport cu venitul (D) ºi
mãrimea familiei (S). Covarianþa între X cu o caracteristicã a bunãstãrii este
datã de urmãtoarea relaþie:
cvXW = cvXD – (e) · cv(XS)

(4)

Informaþiile obþinute privind mãsurarea bunãstãrii pot fi completate, pe
baza aceleiaºi informaþii primare, prin mãsurarea inegalitãþii cu ajutorul indicelui de inegalitate Atkinson, a coeficientului Gini, a indicelui de inegalitate
Theil ºi a coeficientului de variaþie. Aceºtia aparþin mãsurãtorilor relative
nefiind sensibile la schimbãrile pe scala veniturilor. Aºa cum s-a semnalat
de autorii lor, determinarea lor implicã a priori judecãþi de valoare asupra
distribuþiilor lor. De exemplu, indicele Atkinson este sensibil la schimbãrile în
inegalitãþile acelei pãrþi din distribuþie care prezintã veniturile cele mai mici;
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coeficientul Gini este semnificativ pentru inegalitãþile ce se concentreazã în
jurul mediei; indicele Theil ºi coeficientul de variaþie sunt adecvaþi
modificãrilor din partea superioarã a distribuþiei. Þinând cont de aceste
valenþe, mãsurarea inegalitãþilor dupã aceste metode determinã, în mod
evident, rezultate diferite. O modalitate de verificare a relevanþei calculelor
constã în verificarea distribuþiei cu ajutorul curbei Lorenz. Dacã aceastã
curbã nu este intersectatã prin reprezentarea graficã a indicilor, aceºtia ca
indicatori calitativi, exprimã acelaºi sens al schimbãrilor de inegalitate
(creºtere sau descreºtere). În cazul intersectãrii curbei, aceastã dimensiune
variazã în cele douã distribuþii, ducând pânã la direcþii diferite. De aici se
desprinde necesitatea verificãrii tuturor rezultatelor privind inegalitãþile
mãsurate unidimensional prin testul non-intersectãrii curbei Lorenz.
Definiþia veniturilor (sau a bunãstãrii) utilizatã în aserþiunile de mai sus
este aceeaºi cu cea utilizatã în discuþiile anterioare: venitul disponibil (D)
neajustat ºi ajustat cu ajutorul celor 4 scale de echivalenþã menþionate. Cele
5 mãrimi rezultate au fost interpretate ca reprezentând o parte a venitului
disponibil median ºi astfel o mãsurã relevantã a bunãstãrii. Dacã aceste
calcule sunt ponderate cu numãrul de persoane, aceste valori mediane
trebuie înþelese ca venitul disponibil median sau bunãstarea persoanelor din
eºantion. Pentru analiza sãrãciei, s-a procedat la o structurare pe 22 grupe,
dupã mãrimea procentului din valoarea medianã astfel: mai mic de 10; 1020; 20-30; 30-35; 35-40; 40-45…
Cum se folosesc scalele de echivalenþã în mãsurarea sãrãciei?
Trecerea de la analiza inegalitãþilor dintr-o serie de repartiþie a
veniturilor pentru un grup la scara întregii populaþii ºi examinarea proporþiei
sãracilor în colectivitatea generalã necesitã în prealabil stabilirea unui prag
al sãrãciei. Dat fiind faptul cã în funcþie de scalele de echivalenþã utilizate,
pragul sãrãciei poate varia în limite largi între þãri autorii au procedat în
cadrul analizei privind rata sãrãciei în diferite grupuri sociale ºi a structurii
acestora la stabilirea convenþionalã a acestuia ca fiind egal cu jumãtatea
venitului median ajustat.
În tabelul 2 sunt prezentate aceste valori, comparativ cu trei praguri
ale sãrãciei (stabilite la nivel naþional) pentru o familie formatã din 3
persoane. Pragurile de sãrãcie au fost fãcute comparabile între þãri
folosindu-se paritãþile puterilor de cumpãrare ale þãrilor OECD. De notat
faptul cã existã o mare variaþie a procentului reprezentând bunãstarea
medianã a fiecãrei þãri (WB) în funcþie de care s-a determinat pragul
sãrãciei. De exemplu, pragul sãrãciei în Marea Britanie prezintã o putere de
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cumpãrare de numai 29% din valoarea medianã a Canadei ºi de 49% din
cea pentru Olanda. Pragul sãrãciei pentru Suedia este cel mai înalt,
reprezentând 62% din bunãstarea medie a þãrii.
Tabelul 1
Tipuri de scale de echivalenþã
Tipuri de scale utilizate în diferite
þãri
A. Scale individuale
1. Venitul familiei neajustat
2. IEQ Franþa
3. IEQ Belgia
4. IEQ Marea Britanie
5. MIQ, SUA baza de date Dubnoff
6. MIQ, SUA - ISDP
7. IEQ Olanda
8. Necesitãþi SUA 1960-1961
9. MIQ - SUA Gallup
10. IEQ - Elveþia
11. IEQ - Germania
12. IEQ - Danemarca
13. IEQ corectatã Danemarca
14. IEQ - Irlanda
15. PIE - SUA
16. Sãrãcia olandezã
17. MIQ corectatã olandezã
18. Cheltuieli SUA, 1960-1961
19. Cheltuieli SUA, 1960-1961
20. Alimentaþie SUA, 1960-1961
21. Sãrãcia suedezã
22. Sãrãcia australianã
23. Sãrãcia elveþianã
24. Pragul oficial al sãrãciei în SUA
25. Pragul oficial al sãrãciei în Canada
26. Cheltuieli- Elveþia
27. Sãrãcia englezã
28. Sãrãcia germanã
29. Pragul european al sãrãciei
(varianta 3)

Valori ale elasticitãþii (e) în Coeficienþii de
scale “expert” ºi “empirice”
corelaþie cu
SUBJ CONS PROG STAT mãrimea familiei
…
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,12
0,17
0,18
0,18
0,21
0,22
0,22
0,23
0,26
0,27
0,27
0,29
0,32
0,33

1,00
1,00
0,98
1,00
1,00
0,98
1,00
0,95
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
0,98
1,00
0,98
0,99
1,00

0,36
0,37
0,38
0,47
0,54
0,55
0,56
0,56
0,56
0,57
0,59
0,67
0,70

1,00
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Tipuri de scale utilizate în diferite
þãri

Valori ale elasticitãþii (e) în Coeficienþii de
scale “expert” ºi “empirice”
corelaþie cu
SUBJ CONS PROG STAT mãrimea familiei
30. Jenkins/O Higgins
0,72
1,00
31. Biroul pentru Statistica Muncii - SUA
0,72
1,00
32. Pragul sãrãciei în þãrile OECD
0,73
1,00
33. Pragul european al sãrãciei
(varianta 1)
0,84
1,00
34. Consumul pe locuitor
1,00
1,00
B. Statistice
Valoare minimã
0,12 0,23
0,35 0,70
Valoare maximã
0,36 0,57
0,67 0,84
Valoare medianã
0,24 0,40
0,51 0,77
Valoare medie
0,24 0,40
0,55 0,74
Note:
IEQ = evaluarea veniturilor;
MIQ = venitul minim ;
PIE = evaluarea venitului public.

Tabelul 2
A. Venitul disponibil ºi venitul mediu ajustat pentru patru scale
de echivalenþã ºi trei praguri naþionale de sãrãcie (în moneda þãrii)
Venitul median pentru o familie formatã din 3 persoane
Þara
D
SUBJ
CONS
PROG
STAT
Australia
15.900
15.266
15.000
14.639
14.336
Canada
23.300
22.505
22.277
21.592
20.953
Germania
34.000
33.691
33.712
33.669
33.746
Israel
21.700
19.346
18.564
17.384
16.452
Olanda
29.400
28.559
28.514
28.363
28.232
Norvegia
79.500
76.332
75.444
73.560
72.123
Suedia
75.200
78.701
81.236
84.356
88.224
Elveþia
41.200
12.378
43.217
44.465
45.435
Marea Britanie
5.700
5.528
5.495
5.307
5.073
SUA
15.600
15.135
1.500
14.639
14.557
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B. Puterea de cumpãrare a pragului naþional de sãrãcie
calculatã ca % din venitul median
Þãri
Australia
Canada
Germania
Olanda
Norvegia
Suedia
Elveþia
Marea Britanie
SUA
1

Marea Britanie
37,7
28,9
39,8
48,5
40,5
37,5
31,8
39,2
31,0

SUA
47,3
36,2
49,9
60,7
50,8
47,0
39,0
49,1
38,9

Calculat ca medie a veniturilor mediane din partea A a tabelului.

Suedia
62,5
47,9
66,0
80,3
67,2
62,2
39,8
65,0
51,4

IMPOZITUL NEGATIV – SOLUÞIE ªI NECESITATEx
Bogdan IATAN
Într-o economie dominatã de jocul cererii ºi al ofertei, imprevizibilul se
manifestã la tot pasul. Mecanismul economic genereazã o miºcare
dezordonatã, dar nu aleatorie, a diferitelor fluxuri care practic îl þin în
funcþiune. Se înfiinþeazã ºi desfiinþeazã întreprinderi, un eveniment produs
într-un loc declanºeazã efecte contradictorii la mii de kilometri distanþã,
firmele puternice ieri abia îºi mai trag rãsuflarea astãzi, totul este într-o
continuã transformare, în orice moment avem practic de-a face cu o altã
configuraþie a economiei.
Pe acest fond de aparent haos, cel mai expus la riscuri este tocmai
salariatul, cel care prin eforturile sale, pune în miºcare aceste transformãri.
Posibilitatea ca la un moment dat el sã îºi piardã locul de muncã ºi sã nu
aibã astfel, pentru o perioadã mai lungã sau mai scurtã de timp, cum sã îºi
asigure veniturile necesare, a impus elaborarea unui sistem de protecþie
socialã, sistem care, de-a lungul timpului a cunoscut o perfecþionare
continuã.
Unul din paºii cei mai importanþi fãcuþi în aceastã direcþie a fost
instituirea venitului minim garantat, instrument de protecþie socialã care
asigura fiecãruia un venit considerat ca minim necesar pentru a-i satisface
trebuinþele.
Utilizarea acestui instrument a dat rezultate din cele mai diferite de la
etapã la etapã, de la þarã la þarã ºi chiar de la o regiune la alta. El are
avantajul de a fi foarte simplu de aplicat, însã prezintã o hibã majorã: nu-i
incitã pe beneficiarii acestui ajutor bãnesc sã munceascã. Acest neajuns se
manifestã pe douã planuri.
Astfel, sã presupunem cã prin lege se stabileºte ca venitul minim
garantat pe o anumitã perioadã, sã fie de 1.000 u.m., celor care obþin
x

Deºi problema impozitului negativ a fost abordatã în lucrãrile mai multor specialiºti ca
Christopher Green, Negative Taxes and the Poverty Problem; Paul Coulbois, Elements
pour une teorie de la politique des revenus, Lionel Stoleru, Vaincre la pauvrete dans
les pays riches º.a., datoritã modului mai cuprinzãtor ºi mai unitar, ne-am oprit asupra
celei a acestuia din urmã, pentru a prelua, prelucra ºi prezenta principalele aspecte
metodologice referitoare la acest subiect.
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venituri sub aceastã limitã, statul asigurându-le plata diferenþei. Dacã de
exemplu o persoanã obþine câºtiguri din muncã sã zicem, de 600 u.m.,
statul îi va plãti diferenþa de 400 u.m., în mod similar petrecându-se lucrurile
ºi dacã câºtigurile din muncã sunt de 800 u.m.: statul va suporta diferenþa
de 200 u.m. Apare astfel clar cã persoana care obþine 600 u.m. nu va fi
stimulatã sã gãseascã o slujbã mai bine plãtitã (cea de 800 u.m.) întrucât
veniturile sale totale se vor ridica la aceeaºi sumã de 1.000 u.m.
Al doilea aspect decurge în mod firesc din primul: aceastã persoanã
nu numai cã nu va fi tentatã cãtre o muncã mai bine plãtitã, dar va putea sã
renunþe fãrã grijã ºi la cea actualã, întrucât ºi în acest caz statul îl va
asigura venitul garantat.
Prin urmare avem de-a face cu o situaþie absurdã: pe de o parte, ce
câºtigã individul prin muncã statul vine ºi îi confiscã, iar pe de altã parte, ce
pierde individul prin nemuncã, statul îi oferã în compensaþie.
Acest neajuns nu ºi-a fãcut simþit efectul încã de la începutul aplicãrii
sistemului, însã, în timp, el a ieºit la suprafaþã ºi a determinat acþiuni de
cãutare a unei noi soluþii, iar soluþia a fost gãsitã ºi ea îmbracã forma aºazisului impozit negativ.
Înainte însã de a prezenta acest tip nou de impozit, trebuie reliefat un
amãnunt: faptul cã pentru veniturile suplimentare obþinute printr-o muncã
mai bine plãtitã, statul diminueazã corespunzãtor ajutorul sãu bãnesc,
echivaleazã practic cu impunerea 100% a acestor venituri suplimentare.
Faþã de aceastã situaþie impozitul negativ este o derivatã a sistemului
precedent al venitului minim garantat, esenþa lui fiind aceea cã asupra
veniturilor suplimentare obþinute din muncã, se aplicã o taxã mai micã de
100%. Astfel, toþi cei al cãror câºtig este inferior nivelului garantat ºi care se
hotãrãsc sã-ºi sporeascã prin muncã acest câºtig, vor primi din partea
statului un ajutor care nu se diminueazã cu aceeaºi sumã cu care cresc
câºtigurile ci cu o sumã mai micã, astfel încât veniturile obþinute prin muncã
plus sumele bãneºti primite în completare sã depãºeascã nivelul venitului
minim garantat în cazurile în care câºtigurile din muncã ar fi nule.
Impozitul negativ constã deci în a transfera celor cu câºtiguri mici o
sumã variind în funcþie de veniturile acestora: plecând de la un nivel la care
aceste câºtiguri sunt nule, suma descreºte pe mãsurã ce câºtigurile
persoanei cresc, dar într-o proporþie mai micã decât acestea. Suma este
egalã cu ø când câþtigurile ating un anumit nivel.
Graficele de mai jos permit o reprezentare vizualã comparativã a
sistemului impozitului negativ ºi a sistemului practicat anterior:
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VT = venituri totale;
G = venitul minim garantat;
E = punctul în care se anuleazã ajutoarele;
CM = câºtiguri din muncã;
B = bisectoarea.

Aceste grafice scot în evidenþã trei aspecte:
1. În absenþa oricãrui ajutor din partea statului, pentru ambele variante,
câºtigurile din muncã se identificã cu veniturile totale ºi sunt
reprezentate pe segmentul de bisectoare A-B.
2. Dacã ajutorul constã în a completa veniturile pânã la nivelul minim
garantat G – ca în cazul primului grafic – venituri totale sunt
reprezentate de linia GAB, panta segmentului GA având valoarea
constantã ∅, indiferent de valoarea câºtigurilor din muncã, ceea ce
înseamnã cã ºi cota impozitului este de 100%.
3. În cazul celui de-al doilea grafic avem de-a face cu o reprezentare a
impozitului negativ: ajutorul descreºte într-o proporþie – reprezentatã
de panta GA – mai micã de 100%. Ajutorul se anuleazã în punctul E
reprezentând un anumit nivel al câºtigurilor din muncã. În cazul unor
asemenea câºtiguri intermediare, valoarea ajutorului este, de
exemplu, reprezentat de linia CD.
Pentru a înþelege mai bine diferenþa dintre impozitul negativ ºi cel
perceput 100%, am întocmit tabelul de mai jos, aplicând cele douã tipuri de
impozite câºtigurilor realizate de o persoanã pe lunã, considerând venitul
minim garantat egal cu 1.000 u.m.
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Câºtiguri Ajutor acordat
Venituri
Ajutor acordat
Venituri
personale cu aplicarea
totale
cu aplicarea
Totale
din muncã impoz. 100%
impoz. negativ
1.000
1.000
1.000
1.000
∅
200
800
1.000
900
1.100
400
600
1.000
800
1.200
600
400
1.000
700
1.300
800
200
1.000
600
1.400
1.000
1.000
500
1.500
∅
1.200
1.200
400
1.600
∅
1.400
1.400
300
1.700
∅
1.600
1.600
200
1.800
∅
1.800
1.800
100
1.900
∅
2.000
2.000
2.000
∅
∅
Peste 2.000
Egal cu câºtigul
Egal cu câºtigul
∅
∅

În cazul impozitului cu cota de 100% se observã cã ajutorul acodrat
scade cu o sumã egalã cu creºterea câºtigurilor obþinute prin muncã,
veniturile totale rãmânînd constante.
În cazul impozitului negativ, cota acestuia este de 50% întrucât
veniturile totale cresc cu 50% mai puþin decât cresc câºtigurile din muncã.
Din exemplul de mai sus, pe lângã diferenþierile pe care le aduce
impozitul negativ, se pot identifica ºi douã “paradoxuri” ale aplicãrii acestuia.
Un prim “paradox” este acela cã, pentru a-i ajuta pe cei sãraci este
necesar sã fie ajutaþi ºi o parte a celor ce nu fac parte din aceastã
categorie.
Astfel, dacã presupunem cã pragul de sãrãcie se aflã la nivelul a
1.200 u.m.1, foarte mulþi vor fi cei care, situîndu-se cu câºtigurile din muncã
sub acest nivel, în urma ajutorului primit vor sãlta peste aceastã cifrã. De
aceea, ajutorul va trebui orientat ºi cãtre o parte din cei cu câºtiguri peste
pragul de sãrãcie pentru cã, dacã aceºtia din urmã nu vor fi ajutaþi, “sãracii”
care vor câºtiga 1.000 u.m. ar avea un venit total de 1.500 u.m. în timp ce
cei “nesãraci” care nu câºtigã decât 1.300 sau 1.400 u.m. ar rãmâne cu
1

Este normal ca pragul de sãrãcie sã se afle peste nivelul minim garantat, întrucât ar
însemna ca altfel, în societatea respectivã, sã nu existe sãrãcie, ceea ce rãmâne totuºi
un deziderat.
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venituri totale mai mici. Aºadar, un câºtig din muncã superior ar conduce la
un venit total inferior, ceea ce ar fi anormal.
Un alt “paradox” este cã, conform schemei prezentate, aplicarea
impozitului negativ face ca mulþi din cei consideraþi sãraci sã treacã de
pragul de sãrãcie, în timp ce aceia aflaþi la limita de jos a sãrãciei sã
rãmânã sub acest prag. Prin urmare se efectueazã o cheltuialã inutilã sau,
mai mult, neraþionalã, pentru cã unora li se dã mai mult ajutor decât au
nevoie în timp ce altora nu li se poate asigura minimul necesar.
Acesta este ºi motivul pentru care se acordã o atenþie deosebitã
costului unei asemenea sistem de protecþie socialã. Ca urmare, pentru
creºterea eficienþei sale, un rol important îl joacã modul în care se
procedeazã la alegerea parametrilor caracteristici.
Aceºti parametri sunt în numãr de trei ºi ei determinã decisiv valoarea
variantei de impozit negativ.
Primul dintre ei este nivelul venitului minim garantat (G) care
reprezintã sumã vãrsatã celor care nu au niciun câºtig din muncã.
Bineînþeles, cîºtigul nul este un caz ipotetic, fãrã prea mare rãspândire.
Eficacitatea acestui parametru se evalueazã mai mult þinând cont de zona
veniturilor mici. De aceea se poate defini venitul minim garantat ca sumã
maximã oferitã ca ajutor cetãþeanului. Nimeni nu poate obþine un ajutor
peste aceastã sumã, ci doar cei care nu au nicio sursã de câºtig pot obþine
ajutorul maxim.
Al doilea parametru este taxa sau cota de impozit (t). Aceasta este o
taxã puþin specialã, pentru cã ea se referã nu la ceea ce cetãþeanul varsã
statului, ci la ceea ce statul oferã cetãþeanului. Ea indicã deci proporþia în
care ajutorul statului se diminueazã raportat la creºterea veniturilor
individuale. Dacã taxã este de 100%, fiecare spor de câºtig este confiscat
prin o diminuare egalã a ajutorului, dacã taxa este de ∅%, ajutorul rãmâne
neschimbat indiferent de nivelul câºtigurilor.
Cel de-al treilea parametru este nivelul de acces (s). Acesta este
nivelul de câºtiguri personale începând de la care individul nu mai are drept
la niciun ajutor din partea statului. El este mereu superior nivelului G
întrucât ajutorul descreºte mai puþin repede decât cresc cîºtigurile.
Faþã de cele de mai sus, putem stabili o relaþie foarte simplã între
aceste trei mãrimi: întrucât ajutorul scade de la G la zero în timp ce veniG
ºi deci G = t · s.
turile cresc de la zero la S, taxa de descreºtere este t =
s
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Se poate aºadar desprinde concluzia cã nu existã un singur impozit
negativ, ci mai multe variante ale acestuia, în funcþie de variaþia a oricare
doi din cei trei parametri de bazã.
Sã luãm un exemplu, în care cei doi factori care variazã sã fie nivelul
venitului minim garantat (G) ºi cota de impozit (t).
În primul caz, presupunem cã G variazã de la 1.000 u.m. la 1.200
u.m., în timp ce t rãmâne constant – 50%. În aceste condiþii, schema se
prezintã astfel:
Câºtiguri Ajutor acordat
din muncã
G = 1.000,
t = 50%
1.000
∅
200
900
400
800
600
700
800
600
1.000
500
1.200
400
1.400
300
1.600
200
1.800
100
2.000
∅
2.200
∅
2.400
∅

Aºadar, s1 =

Venit total
G = 1.000,
t = 50%
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
s = 2.000
2.200
2.400

Ajutor acordat
G = 1.200,
t = 50%
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
∅

Venit total
G = 1.200,
t = 50%
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
s = 2.400

G1 1.000
=
= 2.000 u.m.
t
50%

G 2 1.200
=
= 2.400 u.m.
t
50%
În al doilea caz, am presupus cã nivelul venitului minim garantat (G)
rãmâne constant (1.000 u.m.), parametrul care variazã fiind cota de impozit
(t), de la 50% la 40%. Astfel, tabelul se prezintã dupã cum urmeazã:
s2 =

154
Câºtiguri din Ajutor acordat
muncã
G = 1.000,
t = 50%
1.000
∅
200
900
400
800
600
700
800
600
1.000
500
1.200
400
1.400
300
1.600
200
1.800
100
2.000
∅
2.200
∅
2.400
∅
2.500
∅

s1 =

G 1.000
=
= 2.000 u.m.
t1 50%

s2 =

G 1.200
=
= 2.400 u.m.
t 2 50%

Venit total

1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
s = 2.000
2.200
2.400
2.500

Ajutor acordat
G = 1.000,
t = 40%
1.000
920
840
760
680
600
520
440
360
280
200
120
40
∅

Venit total

1.000
1.120
1.240
1.360
1.480
1.600
1.720
1.840
1.960
2.080
2.200
2.320
2.440
s = 2.500

Fãrã a mai face niciun calcul, putem observa cã, costul sistemului
depinde direct de nivelul lui “s”: cu cât acesta este mai ridicat, cu atât vor fi
atrase în sistemul de ajutoare mai multe persoane, ºi cum, prin creºterea lui
“s”, se intrã din ce în ce mai mult în zona veniturilor medii, unde se aflã
majoritatea indivizilor, costul va creºte mai repede decât “s”. Din exemplele
prezentate se desprinde concluzia cã este mai eficient sã se mãreascã
valoarea lui “G” decât sã se reducã cea a lui “t”: creºterea cu 20% a lui “G”
a fãcut ca “s” sã ajungã la 2400, în timp ce scãderea cu doar 10% a lui “t”, a
urcat valoarea lui “s” la 2,500.
Faþã de cele prezentate mai sus, putem imagina situaþia idealã în
ceea ce priveºte valoarea celor trei parametri caracteristici:
− un nivel al lui “G” ridicat, pentru a contribui eficient la diminuarea
sãrãciei;
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− o cotã de impozit “t” scãzutã pentru a menþine treazã motivaþia
muncii;
− un nivel de acces “s” scãzut, pentru a reduce costul total al
sistemului.
Din pãcate însã, aceste condiþii sunt incompatibile, dupã cum ne
indicã ºi relaþia G = t · s, ºi de aceea, în condiþiile unui buget limitat,
alegerea între douã extreme se va dovedi deosebit de delicatã.
La o extremã regãsim variante cu taxe apropiate de 100%, care îi
avantajeazã pe cei foarte sãraci ºi care însã nu incitã la muncã, iar la
cealaltã extremã aflãm variantele care îi încurajeazã pe cei dornici sã
munceascã mai mult pentru a-ºi spori astfel veniturile.
Existând aceastã dilemã, alegerea capãtã un caracter politic, fiind
dictatã de prioritãþile momentului. Indiferent însã de problemele pe care le
ridicã aplicarea uneia sau alteia dintre variante, impozitul negativ s-a
consacrat ca una dintre principalele pîrghii ale politicii sociale.
Iatã de ce pentru þara noastrã, aflatã la început de drum în
restructurarea sistemului de asistenþã socialã, diferitele experienþe
înregistrate pe plan mondial în acest domeniu, inclusiv vizavi de protecþia
socialã prin intermediul venitului minim garantat ºi al impozitului negativ,
constituie tot atâtea atuuri pentru ducerea la bun sfârºit a acestui demers.

METODOLOGII DE DETERMINARE
A PRAGULUI SÃRÃCIEI
Gheorghe BARBU
Fenomenul sãrãciei a constituit ºi constituie obiectul multor studii de
economie ºi sociologie din diverse þãri ale lumii. Între reuºitele unora dintre
aceste studii se înscrie ºi elaborarea de metodologii pentru determinarea a
ceea ce se numeºte pragul (limita) sãrãciei. O sintezã a acestor metodologii
a fost publicatã de Aldi J.M. Hogenaars ºi Bernard M.S. Von Praag în The
Review of Income and Wealth, seria 31, nr. 2, din iunie 1985, din care neam permis sã supunem atenþiei specialiºtilor din þara noastrã mai multe
aspecte.
Un aspect fundamental al dezbaterilor ºtiinþifice cu privire la sãrãcie
este acela dacã aceasta reprezintã un concept cu caracter absolut sau
relativ. Dacã sãrãcia este privitã ca o situaþie a privaþiunii absolute, limita sa
ar putea fi definitã ca fiind independentã de stilul general de viaþã în
societate. Dacã, dimpotrivã, sãrãcia este luatã în considerare ca o situaþie
relativã, limita acesteia poate fi stabilitã în raport cu stilul general de viaþã
din societate. Opþiunea pentru una din aceste douã abordãri are consecinþe
importante pentru politica socialã deoarece sãrãcia absolutã poate fi redusã
prin creºterea economicã, în timp ce sãrãcia relativã se diminueazã prin
reducerea inegalitãþii veniturilor.
O problemã de bazã întâlnitã în cercetarea sãrãciei este identificarea
oamenilor care trãiesc în sãrãcie. În general, aceastã problemã este
rezolvatã prin prezentarea, ca prag al sãrãciei, a unui nivel de venituri,
considerat a fi un fel de delimitare între sãrac ºi nonsãrac. Cele mai multe
definiþii ale pragului sãrãciei reflectã diferitele puncte de vedere asupra
naturii sale. Acestea variazã în funcþie de un anumit nivel al puterii de
cumpãrare. În principiu, conceptul de sãrãcie absolutã presupune resurse
insuficiente, independent de condiþiile de trai generale, pe când cel de
sãrãcie relativã se defineºte prin raportarea veniturilor unor categorii
dezavantajate ale populaþiei la veniturile altor categorii cu situaþie bunã sau
foarte bunã.
Mulþi specialiºti strãini apreciazã cã este necesar ca la definirea sãrãciei
sã se þinã seama nu numai de criteriile determinate de oamenii de ºtiinþã, ci
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ºi de modul în care este perceput acest fenomen de populaþie. Ca urmare,
în funcþie de metoda adoptatã, limita sãrãciei poate cunoaºte valori diferite.

1. Elemente de gândire în stabilirea pragului sãrãciei.
Sãrãcia este polul opus al bunãstãrii. Prin urmare, sãrãcia poate fi
definitã ca lipsã de bunãstare. Dacã se presupune cã bunãstarea (pe care o
notãm cu U) depinde de un anumit vector y, care descrie aspectele unei
poziþii individuale relevante, bunãstarea individului se prezintã ca o relaþie
funcþionalã U(y). De îndatã ce un nivel critic δ pe scara bunãstãrii este
identificat ca graniþã a sãrãciei, atunci ceea ce corespunde cu pragul
sãrãciei yδ este definit ca soluþia lui U(yδ) = δ. Sã notãm, cã dacã yδ este
scalar ºi U este o funcþie care creºte, atunci y va fi un prag unic de sãrãcie.
Dacã y este un vector, sã spunem venit ºi timp liber, va exista o sãrãcie
limitã de venit ºi de timp ºi de timp liber. Dacã U depinde, de asemenea, de
caracteristicile personale ºi familiale ca, de exemplu, mãrimea familiei,
atunci soluþia lui U(yδ,x) = δ va fi yδ = yδ(x) ºi vom gãsi un prag al sãrãciei
diferenþiat în funcþie de x.
Astfel, definirea limitei sãrãciei depinde de trei elemente:
a) alegerea variabilelor relevante y;
b) alegerea funcþiei U prin relaþiile sale cele mai strânse;
c) nivelul critic δ.
Dacã se porneºte de la ideea cã sãrãcia este datã de situaþia în care
venitul necesar asigurãrii unor anumite condiþii coboarã sub un anumit nivel,
atunci se poate merge pe raþionamentul cã ceea ce am notat cu y reprezintã
scala venitului. Ca urmare, valoarea lui y va fi denumitã limita sãrãciei. În
literaturã existã o mulþime de definiþii ale sãrãciei. Unele din acestea
considerã cã sãrãcia ar fi o situaþia de privare de anumite bunuri ºi servicii
de bazã necesare pentru asigurarea subzistenþei fizice, independent de
nivelul bunãstãrii din societate. Definiþiile pragului sãrãciei bazate pe aceste
idei se referã la sãrãcia absolutã. Altele insistã pe latura relativã a sãrãciei.
Astfel, dupã Atkinson, “este o înºelãciune sã se considere cã sãrãcia poate
fi vãzutã în termenii unui standard absolut care va fi aplicat tuturor þãrilor ºi
timpurilor, independent de structura socialã ºi de nivelul dezvoltãrii. Pragul
sãrãciei trebuie definit, în mod necesar, în relaþie cu convenþiile sociale ºi cu
standardele contemporane ale nivelului unei anumite societãþi”.
Cea mai mare parte a definiþiilor pragului de sãrãcie pot fi plasate
între sãrãcia absolutã ºi sãrãcia relativã; cu alte cuvinte, se va opera cu un
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venit elastic situat între zero ºi unu. Alegerea unui loc pe aceastã scalã are
implicaþii importante atât pentru evaluarea sãrãciei cât ºi pentru politica ce
se impune a fi aplicatã în scopul diminuãrii sãrãciei.
În literatura consacratã unui asemenea fenomen s-a propus un numãr
de indicatori pentru mãsurarea amploarei sale. Printre cei mai simpli posibili
figureazã procentul de persoane cu un venit sub pragul sãrãciei. Pornind de
la acest procent, poate fi luat în considerare efectul veniturilor asupra
sãrãciei. Schimbãrile în inegalitatea veniturilor se pot produce fie în
veniturile de bazã ce pot fi notate cu σy, fie în veniturilor suplimentare My.
Distribuirea venitului este exprimatã prin funcþia nivelului cu baza
1
F(In y; Myσy). În cazuri speciale, distribuirea venitului este logaritm normal
de F, egal cu funcþia de distribuþie normalã, având parametri My ºi σy. Determinãrile pe baza acestei funcþii au în vedere veniturile unei persoane adulte.
a. Abordãri bazate pe nevoile de bazã ale consumului
Raþionamentele care au în vedere nevoile de bazã sunt axate pe
alegerea unui anumit “coº” de alimente, C0, suficient pentru a asigura
supravieþuirea. În vederea transformãrii cheltuielilor implicate de coºul
respectiv de alimente în nivelul minim de venituri, care constituie pragul
sãrãciei, yδ, se adaugã o sumã care ia în considerare alte bunuri, cum ar fi
îmbrãcãmintea ºi locuinþa. Astfel de abordãri sunt întâlnite la Booth (1982),
Rowentree (1901), Orshansky (1965, 1968) º.a., unii limitându-se la
cheltuielile pentru bunurile alimentare, alþii luând în considerare ºi alte
elemente care contribuie la satisfacerea anumitor nevoi de bazã. Din
aceastã cauzã concluziile sunt diferite.
Rowentree a adãugat, la cheltuielile alimentare, o sumã de bani fixã,
acoperitoare pentru alte cheltuieli, cum ar fi combustibilul, chiria ºi altele, pe
toate acestea notându-le cu OC0. Potrivit unui asemenea raþionament,
pragul sãrãciei absolute se determinã uºor:
yδ = C0 + OC0
Principiul general U(yδ) = δ constã acum în alegerea unei funcþii
lineare U(yδ) = y, iar δ este egal cu C0 + OC0. Acest prag al sãrãciei se
referã, în mod evident, la sãrãcia absolutã. Procentul celor sãraci în
ansamblul populaþiei, procent dat de o asemenea determinare a pragului
sãrãciei (care va fi notat cu Z), este:
1

In este prescurtarea de la cuvântul englez “income” (venit).

159
InZ i

Π 1 = ∫−∞ dF (ln y; M y , σ y )
În situaþia în care are loc distribuirea veniturilor logaritmul normal va
arãta potrivit formulei:
F(Iny; My, σy) = N (Iny; My, σy)
Într-o desfãºurare completã avem:
⎛ InZ − y
⎞
⎛ In(C 0 + OC 0 ) − y
⎞
Π 1 = N ⎜⎜
; 0,1⎟⎟ = N ⎜⎜
; 0,1⎟⎟
y
y
⎝
⎠
⎝
⎠
Din aceastã formulã rezultã cã procentul celor sãraci descreºte dacã
se mãreºte My; deoarece In(C0 + OC0) < My, procentul sãracilor se
diminueazã dacã se reduce inegalitatea veniturilor.
b. Abordarea nevoilor de consum de bazã dupã metoda
Orshansky
Orshansky a transformat costul alimentelor, C0, într-un nivel al
veniturilor prin multiplicarea mediei raportului venit-alimente din societate.
Presupunând cã relaþia între cheltuielile pentru alimente, C, ºi venitul
familiei, notat cu y, poate fi descris prin funcþia dublu logaritmicã Engel,
respectiv (1) InC = α0 + α1Iny, raportul mediu alimente-venit (C/y), utilizat
pentru transformarea cheltuielilor aferente alimentelor într-un prag al
sãrãciei, se exprimã ca o medie geometricã:
~
⎛C ⎞
C
⎜ ⎟ = exp 1 E y ( In )
(2)
⎜ y⎟
y
⎝ ⎠
= exp E y ( InC − Iny )

= exp E (α 0 + (α 1 − 1) Iny )
−∞

= exp ∫+ ∞ (α 0 + (α 1 − 1) Iny )dF ( Iny; M y , σ y )
= exp[α 0 + (α 1 − 1) M y ]
în care:
Ey – exprimã probabilitatea matematicã în raport cu y.
Limita sãrãciei, care corespunde unui coº de alimente specific, C0, se
determinã de aceastã datã astfel:
−1
⎡⎛ C~ ⎞⎤
yδ = C 0 ⎢⎜⎜ ⎟⎟⎥ = C 0 exp(−α 0 + (1 − α 1 ) M y )
(3)
⎣⎢⎝ y ⎠⎦⎥
1

Prescurtarea exp provine de la cuvântul englez “expediture” (cheltuieli).

160
Limita sãrãciei poate fi vãzutã ca rezultând din principiul general de
tipul:
−1

⎡⎛ C ⎞⎤
U ( y ) = y ºi δ = C 0 ⎢⎜⎜ ⎟⎟⎥
⎣⎝ y ⎠⎦
De aici rezultã cã pragul sãrãciei depinde de logaritmul venitului
mediu din societate. Elasticitatea acestui prag al sãrãciei cu privire la venitul
mediu, exp (My) este egal cu (1-α1 ). Procentul celor sãraci în ansamblul
populaþiei rezultã din Z2 ºi este:
ln Z 2

Π 2 = ∫−∞ dF ( Iny < M y , σ y )
În cazul distribuirii venitului, logaritmul normal aratã cã în formula:

⎛ InZ 2 − y
⎞
Π 2 = N ⎜⎜
; 0,1⎟⎟
y
⎝
⎠
⎞
⎛ InC 0 − α 0 − α 1 M y
= N⎜
; 0,1⎟
⎟
⎜
σy
⎠
⎝
Se poate vedea cã dacã α1 este egal cu zero, procentul celor sãraci
descreºte în cazul când My creºte. De altfel, dacã In C0 < α0 + α1My , cu alte
cuvinte dacã coºul minim de alimente este mai mic decât media geometricã
a coºului de alimente la nivelul societãþii, procentul sãrãciei descreºte în
condiþiile când inegalitatea veniturilor se reduce.
(4)

c. Metoda proporþiei cheltuielilor pentru alimente
Pragul sãrãciei poate sã derive din funcþia lui Engel, prin acordarea
unei valori maxime, γ0 , pentru proporþia cheltuielilor alimentare în totalul
venitului; dacã proporþia alimente-venit a unei persoane este mai mare
decât γ0 , aceasta este denumitã sãrac. O asemenea metodã a fost folositã,
între alþii, de Love ºi Oja (1975), pe datele din Canada.
Dacã ecuaþia (1) descrie relaþia dintre alimente ºi venit, pragul
sãrãciei, care corespunde lui γ0 , este soluþia la:
(5)

⎛1⎞
Inγ 0 = In⎜⎜ ⎟⎟ = α 0 + (α 1 − 1) Inyδ
⎝ y⎠

rezultând:
(6)

⎛ α − Inγ 0
yδ = exp⎜⎜ 0
⎝ 1 − α1

⎞
⎟⎟
⎠
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În aceastã definire a pragului sãrãciei, principiul general aparþine de
U(y) = exp{(1- α1 )Iny - α0 } ºi δ = 1/γ0 . Dacã γ0 nu se schimbã cu My ori σy2 ,
aceastã metodã va conduce la un prag al sãrãciei absolute care va rezulta
din Z3 . Aceastã presupunere nu este prea realistã; în practicã, cercetãtorii
sau politicienii leagã, aproape de fiecare datã, valoarea lui γ0 de distribuþia
venitului în societate. Aceasta a condus pe Townsend (1979) la observaþia
cã un prag al sãrãciei absolute este nu numai nedorit, dar ºi aproape
imposibil.
Procentul sãrãciei care corespunde presupunerii cã γ0 este exogen va
fi:
InZ 3

Π 3 = ∫−∞ dF ( InyM y , σ y )
care, în cazul logaritmului normal al veniturilor este egal:

⎞
⎛ α 0 + Inγ 0 − (1 − α 1 ) M y
InZ 3
; 0,1⎟
Π 3 = ∫−∞ dN ( InyM y , σ y ) = N ⎜
⎟
⎜
(1 − α 1 )σ y
⎠
⎝
Dacã γ0 este constant ºi ales sã fie mai mare decât media geometricã
a proporþiei alimente-venituri, atât o reducere a inegalitãþii în venituri cît ºi o
creºtere a lui My vor avea ca efect un procent mai mic al sãrãciei.
(7)

d. Abordãri ale pragului sãrãciei pornind de la funcþia venitului
mediu
Pragul sãrãciei este definit ºi ca un procent al venitului mediu
corespunzãtor unei societãþi (a se vedea OCDE, 1976).
În formulã, acest prag al sãrãciei poate fi redat astfel:
(8)

yδ = To exp (My)

(0 ≤ To < 1)

Înlocuitorul folosit în derivarea acestui prag este proporþia venitului
actual în venitul mediu al societãþii, rezultând U(y) = y/exp(My) ºi δ = T0.
Procentul care corespunde sãrãciei este:
InZ 4

Π 4 = ∫−∞ dF ( Iny; M y , σ y ) ,
or, în cazul logaritmului normal al veniturilor, formula apare astfel:
InZ 4
⎛ InT0
⎞
; 0,1⎟⎟
Π 4 = ∫−∞ dN ( Iny; M y , σ y ) = N ⎜⎜
⎝ y
⎠
Prin urmare, procentul sãrãciei depinde numai de inegalitatea
venitului. Dacã inegalitatea venitului descreºte, procentul sãrãciei scade.
Creºterea economicã nu reduce însã sãrãcia.

(9)
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e. Abordãri derivând din distribuirea venitului naþional
În sfârºit, un prag al sãrãciei poate fi definit ca o limitã a unui anumit
procent ε0, rezultând din distribuþia venitului
(10)

Iny0

∫−∞

dF ( Iny; M y , σ y ) = ε 0

Dacã, de exemplu, distribuþia venitului este un logaritm normal, pragul
sãrãciei reprezintã:
(11) yδ = exp(N-1(ε0)σy + My)
Principiul general are drept rezultat U(y) = F(Iny; My, σy) ºi δ = ε0. În
aceste condiþii, pragul sãrãciei depinde atât de venitul mediu cât ºi de
inegalitatea venitului; pentru valorile lui εo mai mici de 0,5, pragul sãrãciei
creºte dacã inegalitatea veniturilor se diminueazã.
Datoritã pragului sãrãciei indicat de cãtre Z5, procentul sãracilor este:
(12) Π5 = εo
Prin urmare nicio creºtere economicã ºi nicio schimbare în
inegalitatea veniturilor nu va reduce sãrãcia.

2. Pragul sãrãciei dupã metoda Leyda
O definiþie alternativã a pragului sãrãciei a fost lansatã de cãtre
Goedhart, Halberstadt, Kapteyn ºi Van Pragg (1977).
Acest prag al sãrãciei a fost numit Pragul sãrãciei Leyda (Leyden
Poverty Line – L.P.L.), dupã locul sãu de origine. Aceastã definiþie elaboratã
de mai mulþi specialiºti ca, de exemplu Goedhart ºi Kapteyn (1980) Van
Pragg, Hagenaars ºi Van Veeren (1982) se bazeazã pe relaþia U(y), în care
U este bunãstarea iar y venitul, aºa cum a derivat acesta dintr-un set de
întrebãri care au stat la baza unui studiu. Într-un mod similar a fost
determinat pragul sãrãciei, yδ, acesta fiind considerat ca nivel al venitului yä
ºi de aici decurgând funcþia U(yδ) = δ.
Utilitatea cardinalã a funcþiei alese în acest context este Funcþia
bunãstãrii individuale prin venituri (Individual Welfare Function of Income –
WFI), introdusã de cãtre Van Praag (1968 ºi 1971) ºi elaboratã în forma
definitivã de Kapteyn Wansbeek ºi Van Pragg (1982).
Van Praag a dezvoltat un cadru teoretic, sugerând cã funcþia
bunãstãrii individuale prin venit poate fi descrisã aproximativ printr-o funcþie
de distribuþie normal logaritmicã:
(13) U(y) = λ(y;µ,σ) = N(Iny;µ,σ),
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în care:
λ(y;µ,σ) ºi N(Iny;µ,σ) reprezintã logaritmul normal ºi respectiv funcþia
normalã de distribuþie. Pentru fiecare individ, aºezarea ºi modelul acestei
funcþii, determinatã prin parametri sãi µ ºi σ2, decurg din urmãtoarea
întrebare generalã, denumitã întrebarea evoluþiei venitului (IEQ); “vã rugãm
sã indicaþi suma de bani corespunzãtoare pentru fiecare din cazurile
urmãtoare (care exprimã aprecierea asupra condiþiilor de trai). În înþelesul
dat de noi urmeazã sã aveþi în vedere venitul net (fãrã impozit) pe
sãptãmânã/lunã/an (se ia în considerare perioada pentru care veþi putea
face estimãrile cele mai apropiate de realitate)”:
circa $ ………………………………………foarte rãu
circa $ ………………………………………rãu
circa $ ………………………………………insuficient
circa $ ………………………………………suficient
circa $ ………………………………………bine
circa $ ………………………………………foarte bine
Pornind de la presupunerea cã oamenii încearcã sã maximizeze
informaþia în mãsura în care trec de la calificativele “foarte rãu”, “rãu” cãtre
“foarte bine”, rãspunsurile sunt ordonate egal, potrivit sistemelor de quantile
egale ale intervalului finit (0,1). Aceastã metodã este comparabilã cu
procedeul folosit de cãtre Jasso ºi Rosi (1977) într-un context similar.
Rãspunsurile unei persoane ipotetice t, indicate prin y1t la y6t sunt exprimate
în urmãtorul grafic:
U(y)

foarte bine
bine
suficient
insuficient
rãu
foarte rãu
y1 y2 y3 y4 y5

y6

y
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Quintila egalã, care este presupusã, se reduce la:
1
i−
2 (i = 1,...,6)
U t ( y it ) =
6
Folosind specificaþia logaritmului normal gãsim:
1
i−
2 (i = 1,...,6)
(14) λ ( y it ; M t , σ t ) =
6
admiþând cã:
(15) Iny1t = Mt + σt ui

(i= 1,…..6)

în care u este definit ca fiind:
1
i−
2 (i = 1,...,6)
(16) N (u t ) =
6
În mod evident, identificarea conceptului teoretic cu rãspunsul la
întrebarea evoluþiei venitului (IEQ) este un pas pe care oricine trebuie sã fie
dispus sã-l accepte. Procedeul descris mai sus este echivalent cu
operaþionalizarea unei noþiuni teoretice prin definirea unui procedeu de
mãsurare. În multe locuri au fost studiate atât valoarea teoretico-filozoficã,
cât ºi cea practicã a acestei operaþionalizãri. Rezultatele culmineazã cu
urmãtoarea ipotezã: funcþia de bunãstare prin venit este aproximativ egalã
cu o funcþie de percepere a distribuirii venitului.
Dacã funcþia de distribuire a venitului perceputã de un individ
echivaleazã cu funcþia de distribuire a venitului actual, aceasta aratã cã un
nivel al venitului este evaluat la 0,6 atunci când 60% din totalul populaþiei
câºtigã mai puþin. Evaluarea unui nivel al venitului este determinatã de
poziþia acestuia pe scara veniturilor. Perceperea distribuirii veniturilor diferã
însã din urmãtoarele motive:
− în primul rând percepþia individualã a distribuirii veniturilor va
depinde de poziþia relativã proprie în aceastã distribuire, care pare
sã fie descrisã în mod adecvat de propriul sãu venit;
− în al doilea rând, distribuirea venitului dupã rangul sãu, sã spunem
al grupului social de referinþã, va influenþa nivelul de trai;
− în al treilea rând, percepþia cuiva cu privire la poziþia sa relativã în
distribuirea venitului poate depinde de venitul sãu ºi de grupul sãu
social de referinþã, atât pentru trecut cât ºi pentru viitor.
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În cele ce urmeazã se vor face unele restricþii asupra factorilor actuali;
pentru exploatarea aspectelor dinamice ale acestei teorii sunt fãcute referiri
la Van de Stadt, Kapteyn ºi Van der Geer (1985), precum ºi la Van Praag ºi
Van Veeren (1983). Dacã sunt folosiþi numai termenii care aparþin
prezentului, parametri M ºi σ ai funcþiei bunãstãrii prin venit (WEI) sunt
cunoscuþi a fi destul de bine explicaþi de ecuaþiile:
(17) Mt = β0 + β1Inyt + β2mt
(18) σt = 3mt
în care yt însemna venitul individului t, m înseamnã logaritmul venitului în
grupul de referinþã al lui t, s înseamnã devierea logaritmului venitului în
grupul de referinþã a lui t. Dacã se presupune cã în societate fiecare are ca
grup de referinþã pe toþi ceilalþi membri ai societãþii atunci1
mt = My ºi st = σy,
admiþând:
(19)

Mt = β0 + β1Inyt + β2My

(20) σt = β3 σy
Pentru fiecare individ t, nivelul venitului yδ, t corespunde unui nivel de
bunãstare, ce poate fi dedus prin rezolvarea urmãtoarei ecuaþii:
(21) N(Inyδ,t – Mt /σt; 0,1) = δ
Admiþând, dupã substituirea formulelor (17) ºi (18) cã:
(22) Inyδ,t = β0 + β1 Inyδ,t + β2My + β3 σyuδ
în care uδ este definit în mod implicit de N(uδ ) = δ.
Dacã yt > yδ,t, avem U(yt) > U(yt,t) = δ ºi dacã yt < yδ,t, avem U(yt) <
U(yδ,t)= δ. Soluþia ecuaþiei (22) în ceea ce priveºte yδ,t admite definiþia care
corespunde pragului sãrãciei naþionale Z6:
1
(23) InZ 6 =
( β 0 + β 2 M y + β 3σ y u δ )
(1 − β 1 )
Acest prag al sãrãciei este, în parte, relativ; elasticitatea sa cu privire
la venitul mijlociu (My) depinde de valoarea coeficienþilor β2 ºi β1. Pragul
sãrãciei se aflã, de altfel, în dependenþã de σy, afarã de cazul când nivelul
1

Dacã sunt folosite date dintr-o secþiune transversalã (parte reprezentativã) a societãþii,
parametrul β2 nu poate fi estimat, dar poate fi inclus în ceea ce este interceptat. Dacã
totuºi datele panelului sunt valabile, β2 poate fi identificat.

166
bunãstãrii este ales sã fie de 0,5 pentru ca dupã aceea uδ sã fie egal cu
zero (0).
Procentul celor sãraci în cazul unei distribuþii a logaritmului normal al
venitului poate fi calculat astfel:

⎛ β 0 + ( β 1 + β 2 − 1) M y + β 3σ y uδ ⎞
InZ 6
⎟
Π 6 = ∫−∞ dN ( Iny; M y , σ y ) = N ⎜
⎟
⎜
(
1
β
)
σ
−
y
1
⎠
⎝
O creºtere în My va determina o descreºtere a procentului sãrãciei
dacã (β1 + β2) < 1. În cazul în care β1 + β2 = 1, procentul de sãrãcie depinde
numai de inegalitatea venitului, reprezentatã prin σy.
3. Compararea diferitelor definiþii ale sãrãciei
Pragul sãrãciei ºi procentele sãrãciei corespund variatelor definiþii
sistematizate în tabelul de mai jos:
6 praguri ºi procente ale sãrãciei în conpormitate
cu definiþiile variate ale lui U
Determinare
1. Nevoile de bazã,
Rowentree
2. Nevoile de bazã,
Orshansky

Pragul sãrãciei

ln Z 1 = ln(C 0 + OC 0 )
ln Z 2 = ln C0 − αˆ 0 +
+ (1 − αˆ1 )M y

αˆ 0 − ln γ 0
1 − αˆ 1

3. Proporþia
cheltuielilor
alimentare

ln Z 3 =

4. Procentul
venitului mediu

ln Z 4 = ln T0 + M y

5. Metoda
procentualã
6. Metoda Leyda

ln Z5 = N −1(ε0 )σ y M y
ln Z6 =

βˆ0 + βˆ2 M y + βˆ3σ y uδ
1 − βˆ1

Procentul sãracilor

⎞
⎛ ln(C0 + OC0 )M y
Π1 = N ⎜
; 0,1⎟
⎟
⎜
σy
⎠
⎝
⎛ ln C0 − αˆ0 − αˆ1M y
⎞
Π2 = N ⎜
; 0,1⎟
⎜
⎟
σy
⎝
⎠
⎛ αˆ0 − lnγ 0 − (1−αˆ1)My ⎞
Π3 = N⎜
;0,1⎟
⎜
⎟
ˆ
(
1
−
)
α
σ
1
y
⎝
⎠
⎞
⎛ ln T0
Π4 = N⎜
; 0,1⎟
⎟
⎜ σy
⎠
⎝
Π5 = ε0
⎛ βˆ0 +(βˆ1 +βˆ2 −1)My +βˆ3σyuδ ⎞
Π6 = N⎜
;0,1⎟
ˆ )σ
⎜
⎟
(
1
−
β
1 y
⎝
⎠

Pentru calcularea procentului sãrãciei trebuie sã se admitã cã
veniturile sunt distribuite în mod normal, pe ansamblu.
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Pragurile sãrãciei variazã de la forma absolutã (nevoile de bazã, în
conformitate cu metoda lui Rowentree ºi proporþia cheltuielilor alimentare) la
cea relativã (procentul venitului mediu ºi altele). Alte definiþii ale pragului
sãrãciei (metoda nevoilor de bazã potrivit lui Orshansky ºi metoda Leyda)
se pot situa oriunde între acestea.
Dacã α̂ 1 = 1, subînþelegând cã flexibilitatea alimentaþiei cu referire la
venit este egalã cu 1, pragul nevoilor de bazã potrivit lui Orshansky devine
absolut dacã α̂ = 0, considerând cã cheltuielile pentru alimente sunt
neelastice în ceea ce priveºte venitul, abordarea nevoilor de bazã conduce
la pragul sãrãciei relative. În mod analog, pragul sãrãciei dupã metoda
Leyda (LPL) devine un prag al sãrãciei absolute dacã βˆ = 0 ºi la un
2

concept relativ când βˆ 2 = 1 − βˆ1 .
Într-un asemenea context, definirea lui LPL apare a fi o generalizare a
altor definiþii ale pragului sãrãciei.
Dacã βˆ 2 = 1 − βˆ1 ºi β0 = 0, avem o definiþie de tip procentual cu
βˆ N −1 (δ )
N −1 (ε 0 ) = 3
1 − βˆ1
când βˆ = 1 − βˆ ºi δ = 0,5 avem o definiþie a venitului mediu, cu
2

1

βˆ 0

ln T0 =

1 − βˆ1
Dacã βˆ 2 = 0 ºi δ = 0,5, definiþia este aceea a proporþiei alimentaþiei,
în care:
αˆ 0 − ln γ 0
βˆ 0
=
1 − αˆ 1
1 − βˆ1
Definiþia nevoilor de bazã, potrivit lui Rowentree, corespunde cu cea a
venitului mediu:
βˆ 0
ln(C 0 + OC 0 ) =
1 − βˆ1
Dacã βˆ < 1 − βˆ ºi δ = 0,5, avem o definire a nevoilor de bazã potrivit
2

1

metodei lui Orshansky, ceea ce înseamnã cã:
βˆ 0
βˆ 2
ºi (1 − αˆ 1 ) =
ln C 0 − αˆ 0 =
1 − βˆ1
1 − βˆ1
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Definiþia pragului sãrãciei dupã metoda Leyda (LPL), derivatã din
datele studiului sociologic ºi bazatã pe “vox populi”, apare, într-un anumit
sens, ca o întrebuinþare a concluziilor cercetãtorului asupra naturii sãrãciei.
Definiþiile “nevoile de bazã” ºi “proporþia cheltuielilor alimentare” deºi bazate
aprioric pe conceptul de sãrãcie, depind la fel de mult de datele raportãrilor,
dar acestea nu sunt reprezentative pentru societate, ca un tot. Metoda
Leyda poate fi vãzutã ca o îmbunãtãþire a rezultatelor obþinute cu celelalte
metode deoarece fiind bazatã pe sondaje de opinie surprinde mai bine
starea pe care o trãiesc oamenii. Totodatã metoda Leyda are avantajul cã
precizarea nu este fãcutã de cercetãtor, ci reprezintã rezultatul percepþiei
sãrãciei de cãtre un eºantion reprezentativ al populaþiei.
Toate metodele de determinare a pragului sãrãciei sunt dependente
de valoarea parametrilor estimaþi ºi de aici apar diferenþe mai mult sau mai
puþin însemnate între rezultatele oferite de fiecare metodã.
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INTRODUCERE
În programul de cercetare al Institutului de Prognozã Economicã pe
anul 1990, a fost înscrisã tema “Obiectivele ºi funcþiile planificãrii regionale,
instrumente de orientare a comportamentului agenþilor economici pentru
realizarea obiectivelor stabilite”. Scopul elaborãrii acestei teme este
evidenþierea unor aspecte ale concepþiei politicii regionale în economia de
piaþã ºi particularitãþile aplicãrii ei în condiþiile economiei româneºti. În
vederea atingerii scopului propus, s-a considerat ca o etapã necesarã
cunoaºterea experienþei altor þãri în domeniul politicii regionale pentru
identificarea unor elemente ce pot fi avute în vedere la elaborarea propriei
concepþii privind organizarea vieþii economico-sociale în teritoriu.
În acest sens au fost consultate lucrãri de specialitate referitoare la
politica ºi planificarea regionalã, amenajarea teritoriului ºi urbanism din o
serie de þãri ale Europei: Germania, Franþa, Marea Britanie, Belgia, Grecia,
precum ºi pe ansamblul Comunitãþii Economice Europene. Informaþiile desprinse din materialele studiate au fost sintetizate în jurul principalelor aspecte
ale politicii ºi planificãrii regionale: locul politicii regionale în politica de dezvoltare economico-socialã, obiectivele politicii ºi planificãrii, competenþele
colectivitãþilor locale ºi elaborarea planurilor de dezvoltare regionalã, strategiile de promovare a politicii regionale, mecanismele financiare de susþinere
a politicii regionale.
Rezultatele cercetãrii din prima etapã s-au concretizat în studiul intitulat “Sintezã privind politica ºi planificarea regionalã în unele þãri europene”
(vezi anexa).
În continuare, activitatea de cercetare s-a axat pe conturarea elementelor de fundamentare a politicii regionale în condiþiile actuale ale economiei
româneºti. Problemele care au fost abordate s-au referit îndeosebi la:
− relaþia dintre politica regionalã ºi politica naþionalã, dintre politica
regionalã ºi planificarea regionalã, abordând atât conþinutul activitãþii
de planificare la nivelul unei unitãþi administrativ-teritoriale, cât ºi
rolul acþiunilor de politicã regionalã ºi soluþionarea unor probleme
ce se manifestã în spaþii ce nu coincid cu delimitãrile administrative;
− o serie de categorii referitoare la structurarea teritoriului naþional
pentru cerinþele politicii regionale.
Având în vedere complexitatea problematicii tratate, considerãm
necesarã, pe de o parte, aprofundarea în continuare a analizei unor aspecte
ºi propuneri formulate în studiul de faþã, iar pe de altã parte, lãrgirea sferei
cercetãrii asupra altor elemente componente ale politicii regionale.

I. CONÞINUTUL, OBIECTIVELE ªI CÃILE
DE REALIZARE A POLITICII REGIONALE.
LOCUL ªI ROLUL PLANIFICÃRII REGIONALE
ÎN POLITICA REGIONALÃ
Economia româneascã ºi, în general, societatea româneascã în
ansamblul ei, se aflã în faþa unui obiectiv de o deosebitã amploare:
construirea unei structuri economice ºi – în consecinþã – a unei structuri
sociale total diferite de cea existentã în ultimele decenii, ceea ce presupune
transformãri structurale fundamentale.
Starea de bulversare pe care o traverseazã societatea noastrã ar
putea fi asemãnatã în multe privinþe – una fiind aspectul resurselor
materiale – cu situaþia cu care s-au confruntat þãrile vest-europene la
sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial. Chiar dacã în privinþa conþinutului
existã deosebiri între cele douã situaþii evocate, scopul în care erau
mobilizate forþele economice, politice, sociale ale acelor þãri era acelaºi cu
cel al societãþii româneºti în acest moment – cel al reconstrucþiei; ºi, în acel
moment, majoritatea þãrilor au simþit nevoia coordonãrii ºi concertãrii
eforturilor tuturor agenþilor economici, recurgând la întocmirea unor
veritabile programe de reformã1.
Înþelegerea experienþei istorice a acestor þãri ne conduce la opinia cã
ieºirea din criza majorã care caracterizeazã societatea româneascã azi ºi
refacerea economiei naþionale presupune – aproape cu caracter de
necesitate – ordonarea ºi organizarea acþiunii de reconstrucþie pe baza unui
plan sau program al cãrui caracter nu poate fi decât unul strategic, date fiind
condiþiile noi de funcþionare a mecanismului economic românesc. Dar
multitudinea problemelor grave ce trebuie soluþionate se confruntã cu o
capacitate limitatã a resurselor ce pot fi mobilizate în acest scop.
Or, pentru reuºita unui program, se cere sã existe o coerenþã între
obiectivele strategice ale acestuia ºi mijloacele – atât materiale, cât ºi spirituale – ce pot fi utilizate pentru realizarea acestor scopuri, între necesitãþile
etapei actuale ºi posibilitãþile existente. Ca urmare, caracterului strategic al
programului amintit trebuie sã i se alãture caracterul de selectivitate, ceea
1

Termen folosit de Sophie Lebreton, “Crises et mutations spatialles, un cadre pour
l’experience française et descentralisation”, în Economie et sociétés, nr. 2/1989.
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ce înseamnã cã programul de reconstrucþie a þãrii noastre va trebui sã facã
o ierarhizare a prioritãþilor, concentrându-se asupra acelor acþiuni ce sunt
considerate – în momentul acþiunii – ca fiind determinante pentru viitorul þãrii
ºi care permit gospodãrirea superioarã a resurselor disponibile.
Cele de mai sus constituie argumente pentru a susþine ideea
manifestãrii unui rol activ al statului în opera de refacere a þãrii, el fiind cel
care va trebui sã contureze cadrul de referinþã la care se va raporta
acþiunea tuturor agenþilor participanþi la realizarea acestui obiectiv.

1. Rolul politicii regionale în dezvoltarea economicã ºi socialã
Politica urmatã de stat pentru realizarea obiectivelor strategice
naþionale trebuie sã þinã seama ºi de dimensiunea spaþialã a acestora,
pentru a diferenþia intervenþiile în funcþie de specificul zonei în care se
realizeazã intervenþia. Aplicarea acestor mãsuri, destinate sã atingã
anumite obiective pe o serie de zone delimitate în acest scop, legitimeazã
existenþa unei politici regionale în contextul ºi în logica politicii generale a
statului, constituind un aport funcþional important la realizarea obiectivelor
stabilite pentru dezvoltarea naþionalã.
Politica regionalã apare astfel ca o opticã obligatorie de abordare a proceselor economice ºi sociale; prin ea se asigurã premisa unei dezvoltãri echilibrate ºi optimale a ansamblului teritoriului naþional ºi a fiecãrei zone în parte.
De altfel, unele organisme internaþionale specializate apreciazã
politica regionalã ca fiind un “sector primordial al politicii naþionale”1.
În susþinerea acestei idei, se poate cita grupul de lucru al Comitetului
pentru Industrie al OCDE, care – referindu-se la experienþa unui mare
numãr de þãri vest europene – aratã cã “problemele regionale sunt profund
înrãdãcinate, grave ºi persistente ºi nu pot fi tratate independent de
problemele mai generale care privesc þara în ansamblul ei naþional”. Acelaºi
organism arãta cã necesitatea de a remedia mai eficient problemele
dezechilibrelor regionale îºi va pãstra mult timp caracterul de urgenþã, ba,
mai mult, referindu-se la reevaluarea politicilor regionale în þãrile OCDE,
aprecia cã “politica regionala existã de acum încolo în mod durabil” ºi cã
“cea mai mare parte a þãrilor vor manifesta pentru mult timp, dacã nu
totdeauna, nevoia de a dispune de un element regional substanþial la
elaborarea politicii lor economice ºi sociale” 2.
1
2

Les Politiques régionales. Perspectives actuelles, OCDE, Paris, 1977, p. 3.
Reévaluation des politiques régionales dans les pays de l’OCDE, Raport du Groupe de
Travail nr. 6 du Comité de l’industrie, 1974.
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Cu toatã susþinerea ºi demonstrarea acestei prioritãþi, ea nu trebuie
totuºi absolutizatã deoarece gradul de prioritate care se acordã problemelor
regionale în ansamblul politicii naþionale este o problemã ce depinde ºi de
subiectivitatea ºi interesele agenþilor politici.
Pe lângã aceste argumente de ordin general, privind locul politicii
regionale în politica naþionalã, trebuie arãtat dacã ºi de ce este necesarã o
asemenea acþiune politicã în condiþiile actuale în þara noastrã.
Trebuie început prin a arata cã în abordarea din perspectiva teritorialã
a dezvoltãrii þãrii se disting douã paliere:
− unul obiectiv –cel al realitãþii concrete geografice, economice,
sociale, tehnice din teritoriu;
− unul subiectiv – cel al atitudinii manifestate de sistemul instituþional
faþã de aceste realitãþi.
Din punct de vedere obiectiv, fenomenele prezente azi în þara noastrã
– dezechilibre între diferite zone, disfuncþii ºi alte procese negative
manifestate acut în interiorul anumitor zone, toate pe fondul unei varietãþi de
relief care conferã un plus de specificitate manifestãrilor negative –
îndreptãþesc, ba chiar fac necesarã, accentuarea dimensiunii regionale a
politicii de reformã ºi chiar a celei de dupã încheierea reformei.
Aspectul subiectiv trebuie discutat în contextul actual, creat de
implementarea economiei de piaþã. Existenþa acesteia oferã puterii publice,
teoretic, posibilitatea acþiunii pe cel puþin douã cãi diferite pentru rezolvarea
problemelor teritoriale prezente ºi pentru influenþarea derulãrii viitoare a
proceselor cu impact în teritoriu. Fiecare din cele douã cãi angajeazã însã,
în grade diferite, sistemul instituþional la luarea deciziilor privind localizarea
agenþilor economici publici ºi particulari, articularea fluxurilor economice ºi
altele.
Astfel, se poate adopta o atitudine liberalã în ce priveºte amplasarea
agenþilor economici în teritoriu, în care fiecare factor se orienteazã spontan,
pe baza jocului liber al pieþei, cãtre locul unde i se oferã cele mai bune condiþii, unde poate intra rapid în acþiune ºi unde obþine maximum de randament. În acest caz, organizarea teritoriului va fi o rezultantã a miºcãrilor liber
alese ale agenþilor economici, rolul ce ar reveni statului fiind foarte redus.
Se poate însã adopta, în contextul aceleiaºi economii de piaþã, o
atitudine de intervenþie a statului, de orientare prin mijloace economice a
evoluþiei proceselor din teritoriul naþional; aceastã atitudine implicã un efort
conºtient din partea statului în vederea coordonãrii activitãþilor din toate
domeniile – economic, financiar, edilitar; nota distinctivã a acestui demers
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este convergenþa acþiunii diferiþilor agenþi spre atingerea unui obiectiv
comun, în cadrul unui ansamblu de mãsuri ce alcãtuiesc politica regionalã.
În aceastã variantã, organizarea teritoriului apare ca un “proces” continuu,
orientat de cãtre un aparat guvernamental ºi local prin mijloace democratice, respectând libertatea de acþiune a agenþilor, cerutã de economia de
piaþã.
În varianta liberalã, amplasarea agenþilor întreprinzãtori strict în
funcþie de interesul lor particular ar conduce, în cazul concret al þãrii noastre
confruntatã cu o crizã structurala a economiei, la o accentuare a dereglãrilor
funcþionale existente în ansamblul economic. Consecinþa cea mai gravã
însã ar fi cã problemele sociale cum sunt existenþa locurilor de muncã,
existenþa unor condiþii civilizate de viaþã, protecþia socialã ar deveni simple
consecinþe întâmplãtoare, ale miºcãrii agenþilor economici.
În varianta orientativã, peisajul economic ºi social va fi rezultatul
amplasãrii în teritoriu a agenþilor întreprinzãtori în conformitate cu
obiectivele unei politici coerente, de ansamblu, realizându-se o articulare
necesarã între politica naþionalã ºi politica regionalã ºi o armonizare între
interesul general ºi cel local. În acest fel ºi unele domenii importante ale
vieþii sociale – cum ar fi educaþia, sãnãtatea, cultura, sportul – vor reveni în
mare parte în sarcina puterii publice (indiferent la ce nivel), care va acþiona
pentru crearea unor condiþii corespunzãtoare întregii populaþii, în numele
unui principiu ce stã la baza oricãrei societãþi democratice – egalitatea
ºanselor pentru toþi cetãþenii.
Aceastã a doua variantã pare a fi mai potrivitã cu condiþiile concrete
ale economiei româneºti, unde un proces de organizare a teritoriului a fost
deja început în sistemul centralizat al planificãrii, iar rezultatele lui existã;
sigur cã ele sunt mai mult rele decât bune, dar ele existã ºi procesul trebuie
continuat din acest punct. Cuvântul “continuat” nu trebuie sã sperie, pentru
cã – este de subliniat aceastã idee – nu intenþia de amenajare a teritoriului,
prezentã de altfel în politica foarte multor þãri, a fost eronatã, ci modul cum
s-a realizat în practicã în þara noastrã. Faptul cã acest proces a fost bazat
pe principii administrative, cã a urmãrit ca obiectiv realizarea omogenizãrii
tuturor zonelor þãrii – omogenizare urmãritã însã numai prin prisma indicatorilor economici (producþie/locuitor) ºi care a condus, în final, la o acutã
neomogenizare socialã, la tendinþa ºtergerii diferenþelor specifice ale
zonelor þãrii – constituie trãsãturile negative ale politicii regionale trecute.
Manifestarea acestor dezechilibre, pe de o parte, precum ºi existenþa deja a
unei reþele de interdependenþe între unitãþi economice, localitãþi, zone
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geografice, a unor elemente de infrastructurã, apãrutã ca urmare a acþiunii
în teritoriu a vechii politici ºi care trebuie revalorificatã în viitor, constituie
argumente hotãrâtoare pentru ca politica regionalã sã fie o dominantã a
politicii actualelor puteri publice.
Se poate spune deci, cã existã cel puþin douã argumente pentru
susþinerea necesitaþii politicii regionale în þara noastrã:
− mecanismele pieþei genereazã în general mari inechitãþi, atât
sociale cât ºi spaþiale, ºi ele trebuie preîntâmpinate;
− în economia noastrã existã deja inechitãþi, dezechilibre ºi alte
disfuncþii ºi ele se cer corectate printr-o intervenþie conºtientã
asupra spaþiului naþional.
Dar, mai pot fi aduse în continuare argumente.
Dezechilibrele regionale reflectã ºi sunt, în acelaºi timp, ele însele o
cauzã a slãbiciunii economice de ansamblu, precum ºi o sursã de
instabilitate politicã; de aceea, aceste probleme nu pot fi neglijate nici de
factorii economici, nici de cei politici, ci, dimpotrivã, trebuie înþeles cã, fiind
vorba de un ansamblu complex de probleme interdependente ºi de mare
importanþã care afecteazã numeroase domenii (gestiunea economicã,
repartiþia populaþiei, utilizarea terenului, situaþia echipamentelor colective,
dezvoltarea socialã) ele trebuie sã constituie obiect al acþiunii politicii
economice ºi sociale orientate ºi intenþionate.
Politica regionalã este definitã în The Dictionary of Modern
Economics1 ca una din formele de politicã economicã guvernamentalã care
are ca scop schimbarea “pattern”-ului activitãþii sau a performanþelor
economice într-o regiune. Fie cã acceptãm sau nu caracterul limitativ – la
aspectele economice – reþinem ideea cã ea înseamnã acþiune, intervenþie.
Prin natura consecinþelor sale, aceastã acþiune nu poate fi asociatã decât
cu o economie în transformare sau în expansiune, deoarece este mai uºor
de orientat spre un anumit loc de amplasament un agent economic care
demareazã o activitate, economicã, decât sã “convingi” un altul care
funcþioneazã sã îºi schimbe amplasamentul. Or, perioada actualã din þara
noastrã, în care trebuie operate profunde restructurãri, este cadrul cel mai
potrivit pentru întreprinderea unor acþiuni ale unei politici a cãrei dimensiune
regionalã sã nu fie neglijatã.
De asemenea, evoluþia liberã a economiei nu asigurã întreprinzãtorilor
posibilitatea aprecierii complete a costurilor unei investiþii; când un
1

The Dictionary of Modern Economics, Revised Edition, Mac Millan Press, London,
1983.
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întreprinzãtor este în situaþia sã aleagã un loc pentru amplasarea unei
unitãþi de producþie, el nu þine seama decât de propriile sarcini de investiþii,
fãrã sã se îngrijeascã în mod deosebit de costurile echipamentelor colective
pe care le va necesita aceastã amplasare (drumuri, aducþiuni de apã,
salubrizare, spitale, ºcoli), deoarece sarcina financiarã ce îi revine acestuia
este doar o cotã micã din valoarea dotãrilor pe care o achitã alãturi de
ceilalþi contribuabili. În schimb, realizarea ºi întreþinerea acestor reþele revin
puterii publice, iar aceste cheltuieli colective absorb o parte importantã din
produsul naþional al þãrii. De aceea, statului nu îi poate fi indiferent unde
este amplasat un obiectiv economic, de ce naturã ºi ce cheltuieli colective
antreneazã amplasarea lui într-un loc nou sau dacã ºi cum poate fi
valorificatã infrastructura existentã.
Apoi, cãutarea de amplasamente noi pentru unele obiective sau
dezvoltarea altora ºi luarea în considerare a implicaþiilor necesitã, în mod
obligatoriu, existenþa unei gândiri anticipative, lucru de care în cazul unui
“laisser-faire” este mai greu de realizat.
Cu toate cã politica regionalã este, ca regulã, o activitate de lungã
respiraþie, trebuie, sã subliniem cã este, în acelaºi timp, un instrument prin
care se poate adapta întreaga acþiune politicã la cadrul naþional ºi
internaþional – supus unor modificãri continue. Aceste transformãri, care au
o incidenþã asupra creºterii generale a economiei, a schimburilor, a ocupãrii
forþei de muncã ºi a ºomajului au repercusiuni ºi asupra structurilor regionale ºi, în consecinþã, genereazã probleme regionale noi. Supraveghind
constant contextul în care opereazã politica regionalã, ea poate fi
consideratã ori de câte ori este necesar, astfel încât ea sã poatã rãspunde
mereu condiþiilor reale ale momentului.

2. Tipurile de acþiune ºi obiectivele politicii regionale
În toate þãrile se considerã cã disfuncþiile majore ale economiei care
þin de repartiþia în teritoriu a factorilor economici – diferenþe între nivelurile
de dezvoltare economicã ale zonelor þãrii, între structurile economice ale diferitelor zone, între gradul de dotare cu infrastructurã a zonelor, dezechilibre
în ce priveºte repartiþia forþei de muncã – sunt de neacceptat, deoarece
devin piedici în dezvoltarea ansamblului naþional; sarcina lichidãrii lor este
încredinþatã politicii regionale care, vizând sã asigure un mai bun echilibru
între regiuni, face deci parte integrantã din politica naþionalã ºi va fi cuprinsã
în planurile de dezvoltare ale þãrilor respective.
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2.1. Acþiunea în cadrul politicii regionale se poate desfãºura în moduri
diferite, toate având însã drept rezultat influenþarea unor procese din
teritoriu. Diferenþa dintre genurile de acþiune constã în modul în care ele se
raporteazã la problemele existente în teritoriu.
În majoritatea þãrilor, politica regionalã a început prin a viza anumite
domenii particulare sau numai acele zone care prezentau unele slãbiciuni;
aceste zone nu corespundeau cu graniþele unitãþilor administrativ-teritoriale,
ci erau decupate dupã criteriul manifestãrii problemelor respective.
În unele din aceste þãri practica a rãmas ºi în prezent aceeaºi, politica
regionalã aplicându-se numai pe o anumitã parte din suprafaþa þãrii,
reprezentatã de regiunile vizate prin acþiunea regionalã (Canada, Elveþia,
Finlanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit). Dar, în cele mai multe þãri,
politica regionala a evoluat spre o opticã naþionalã, obiectivele regionale au
fost integrate în ansamblul unui sistem naþional de planificare economicã ºi
socialã, nu numai pentru anumite zone (Irlanda, Italia, Japonia) sau câmpul
ei a devenit tot mai complex, abordând toate aspectele dezvoltãrii economice, urbane, infrastructura materialã ºi socialã (Franþa, Olanda), iar aplicarea
ei se realizeazã în cadrul unor zone care respectã unele convenþii administrative, fiind unitãþi teritoriale de referinþã relativ permanentã pentru politica
regionalã. În acest caz, se vorbeºte despre planificarea regionalã care a
început sã se practice în cadrul fiecãrei unitãþi administrative; aceastã
practicã este legatã ºi de manifestarea unei tendinþe de descentralizare ºi
autonomizare a unitãþilor administrative.
Denumirile sub care se întâlnesc aceste politici regionale1 sunt diferite
ºi, evident, conþinutul lor este diferit, mergând de la planificarea economicã
pânã la politica de amenajare a teritoriului.
Opþiunea pentru o formã sau alta a politicii regionale sau pentru îmbinarea mai multor forme nu este o manifestare a subiectivitãþii organismelor
de conducere din þãrile respective, ci, este, într-o mãsurã importantã, determinatã de condiþiile ºi caracteristicile concrete ale economiei naþionale, cum
sunt:
− multitudinea ºi urgenþa obiectivelor de realizat, deoarece politica
regionalã este recunoscutã ca o expresie publicã ºi coerentã a
prioritãþilor naþionale stabilite pe baza unei strategii adoptate de
guvernanþi;
1

Se utilizeazã termenul de politicã regionalã indiferent de denumirea ariilor pe care se
aplicã aceasta (regiune, zonã, areal), fãrã a presupune în mod necesar ºi o delimitare
administrativã a lor.
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− intensitatea contradicþiilor dintre o serie de factori ce concurã la
dezvoltarea societãþii, deoarece politica regionalã este chematã sã
armonizeze o reþea de factori aflaþi în conflict, cum sunt: creºterea
populaþiei, tendinþele migratorii, mãrimea resurselor, eficienþa în
transporturi ºi telecomunicaþii, problema bunãstãrii sociale, protejarea mediului;
− gradul de implicare a statului în orientarea agenþilor economici
spre realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare economicã,
deoarece statul are posibilitatea sã influenþeze prin existenþa unui
sector de stat (a cãrui conducere necesitã anumite metode), dar
poate influenþa sectorul particular prin intermediul unor pârghii,
cum sunt primele, creditele, sistemul de impozite, dobânzile,
autorizaþiile de amplasare etc.;
− gradul de descentralizare a puterii politice ºi economice a statului,
respectiv gradul de autonomie de care se bucurã colectivitãþile
locale în conducerea treburilor societãþii precum, ºi sistemul instituþional care asigurã coordonarea activitãþilor, deoarece politica regionalã se poate practica fie numai la nivelul instituþiilor naþionale, fie
numai la cel al regiunilor sau îmbinând ambele situaþii;
− o condiþie de datã recentã: gradul în care structurile teritoriale
naþionale sunt pregãtite pentru viitoarea integrare internaþionalã
europeanã, deoarece o politicã regionalã în viitor va trebui sã
creeze condiþii pentru inevitabilele transferuri interþãri de forþã de
muncã, de întreprinderi, obligând structurile teritoriale sã devinã
competitive pe plan internaþional.
2.2. Parcurgând o serie de informaþii privind practica de planificare din
16 þãri membre ale Organizaþiei de Cooperare ºi Dezvoltare Economicã, se
poate afirma cã, indiferent de conþinutul ºi experienþa în timp a politicii
regionale din aceste þãri, acþiunea acesteia are o direcþionare majorã –
realizarea unui echilibru între nivelurile de dezvoltare economicã ºi socialã a
diferitelor regiuni din teritoriul naþional1. Acest obiectiv cardinal îl întâlnim
formulat în toate politicile regionale ale acestor þãri, chiar dacã sintagmele2
diferã: “încurajarea unui proces de creºtere economicã ºi progres social mai
bine echilibrat între regiuni” (Canada); “asigurarea unui echilibru satisfãcãtor
între regiuni” (Danemarca); “asigurarea unei dezvoltãri regionale echilibrate
1

Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franþa, Elveþia, Germania, Irlanda,
Italia, Japonia, Olanda, Norvegia, Regatul Unit, Spania, Suedia.
2
Extrase din lucrarea Les Politiques régionales; Perspectives actuelles, OCDE, 1977.
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pe ansamblul þãrii” (Finlanda); “eliminarea dezechilibrului fundamental,
esenþial între nord ºi sud” (Italia); “ameliorarea echilibrului regional”
(Japonia); “echilibrarea activitãþilor în toatã þara” (Norvegia); “asigurarea
unei dezvoltãri echilibrate în ansamblul þãrii” (Spania); “suprimarea
disparitãþilor regionale” (Elveþia); “atenuarea dezechilibrului între regiunile
mai puþin sau mai mult prospere” (Regatul Unit).
Prezenþa acestui obiectiv de “echilibrare a nivelurilor de dezvoltare a
zonelor din spaþiul naþional” se justificã prin faptul cã pe aceastã cale se obþine îmbunãtãþirea performanþelor economice naþionale, a expansiunii economice de ansamblu ºi chiar coeziunea þãrii, dupã cum apreciazã francezii
(“coeziunea þãrii presupune o dezvoltare echilibratã a teritoriului þãrii”)1.
Acestui obiectiv cardinal i se subsumeazã, în politicile regionale ale
þãrilor, diverse alte obiective parþiale care însã, prin transpunerea lor în
practicã, se transformã în adevãrate cãi de acþiune pentru realizarea obiectivului major. “Obiectivele – cãi de acþiune” întâlnite în politicile diferitelor þãri
pot fi sistematizate astfel:
1. sprijinirea anumitor zone care cunosc dificultãþi deosebite prin
concentrarea ajutorului în aceste zone defavorizate; în cadrul acestui
obiectiv se pot detalia alte acþiuni:
− regiunile în care au loc mari schimbãri structurale ale industriei
sunt ajutate sã suporte transformãrile ºi sã-ºi poatã continua
dezvoltarea economicã pe altã traiectorie;
− pentru regiunile cu particularitãþi deosebite se întreprind politici
adecvate specificului lor pentru a-ºi putea pãstra identitatea
culturalã;
− pentru transformarea economicã sau pentru susþinerea renovãrii
urbane sau rurale, dupã caz, se întreprind acþiuni speciale;
2. echilibrarea, în limite rezonabile, a cererii ºi ofertei de forþã de muncã
în zonele cu surplus sau deficit de populaþie. Dintre acþiunile
subsumate acestui obiectiv citãm:
− încurajarea aportului de capital, implantarea sau dezvoltarea de
obiective noi în zonele în declin economic ºi social sau în zonele
cu excedent de forþã de muncã;
− construirea sau îmbunãtãþirea infrastructurii care sã facã posibilã
realizarea investiþiilor prezentate mai sus;
− crearea de “poli de creºtere” pentru descongestionarea
aglomeraþiilor urbane ºi atragerea spre noi poli;
1

La France, L’Europe. Le X-ème Plan, Secretariat D’Etat du Plan, Paris, 1989.

185
3. controlul inflaþiei ºi accelerarea creºterii economice prin devierea unor
cereri de resurse din zonele aglomerate spre zonele deficitare.
Din cele descrise mai sus, se poate constata cã mãsurile întreprinse
în cadrul politicii regionale se pot încadra în douã direcþii de acþiune, care
sunt opuse;
− stimularea activitãþii în zonele defavorizate;
− limitarea dezvoltãrii zonelor aglomerate prin încetinirea ritmurilor
creºterii investiþiilor.
Toate aceste acþiuni urmãresc – deºi nu explicit – ca, prin punerea în
funcþiune a unui complex de factori, sã se realizeze un obiectiv social major
– crearea de condiþii egale de viaþã pentru locuitorii din toate zonele þãrii.

3. Posibilitãþi de acþiune în politica regionalã
3.1. Acþiunea în politica regionalã are o notã definitorie – focalizarea
ei asupra unor probleme care se manifestã în anumite teritorii, ceea ce
presupune coordonare ºi concertare; problemele vizate prin politica
regionalã determinã la rândul lor tipul de zonã de referinþã ºi genul de
instrumente prin care se ghideazã acþiunea asupra respectivei zone.
Vom putea distinge douã moduri de abordare în dezvoltare regionalã,
care pot fi socotite douã momente distincte ale politicii regionale:
− momentul cunoaºterii ºi depistãrii problemelor acute din teritoriu,
cãruia îi corespunde decuperea unor zone conform ariei de
manifestare a problemei respective, ºi conceperea unor soluþii cu
caracter complex. Instrumentul de acþiune în acest caz este un
program care asigurã coordonarea tuturor activitãþilor ce vor
concura la rezolvarea problemei semnalate. Acest moment
constituie conþinutul “politicii orientate pe probleme (obiective)”;
− momentul aplicãrii acestei politici, al executãrii sarcinilor ce revin
din “politica pe probleme”, care presupune acþiune în cadrul
sistemului organizaþional – teritorial prin intermediul organelor
publice; în acest moment, instrumentul de acþiune este planul
regional al fiecãrei unitãþi teritoriale. Obiectivele acestei acþiuni nu
mai sunt numai problemele acute, ci în cea mai mare parte,
problemele vieþii cotidiene ale locuitorilor din teritoriul respectiv.
Aceasta ar fi “planificarea curentã”.
Pe fundalul problematicii legate de “politica orientatã spre probleme”
se desprinde o tripletã de noþiuni: “problema existentã” – “zona de
manifestare a acestor probleme” – “programe de acþiune”.
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Ordinea în care acestea se impun nu este întâmplãtoare, ci este
ordinea în care ele se relevã pe traseul “cunoaºtere-acþiune” în acest gen
de acþiune regionalã:
− problemele constau din o serie de dezechilibre ºi disfuncþii în plan
economic, social, demografic ºi ele sunt semnalate în procesul de
cunoaºtere ce trebuie sã preceadã ºi sã fundamenteze orice
acþiune politicã de acest gen;
− zona este spaþiul pe care se constatã manifestarea omogenã a
acestor probleme;
− programul este ansamblul de acþiuni întreprinse într-o zonã sau
mai multe zone cu caracteristici identice (sau întreaga þarã, dacã
problema este de interes comun) în scopul soluþionãrii problemelor
semnalate. Programul oferã cadrul în care se înscriu iniþiativele
agenþilor participanþi la rezolvarea problemelor ºi în acest fel el are
ºi rolul de instrument prin care se realizeazã concertarea mai
multor activitãþi din domenii diferite ale vieþii economice ºi sociale
pentru ca, prin efectul lor sinergic, sã conducã la realizarea unui
obiectiv anumit din registrul echilibrului regional.
Crearea zonelor, divizarea teritoriului în zone specifice pentru
acþiunea în politica regionalã se impune nu ca o opþiune ideologicã, ci ca un
mijloc de a asigura o bazã mai bine adaptatã cerinþelor unei acþiuni orientate
spre scopuri anumite.
Trebuie subliniat încã o datã cã acest ansamblu naþional este valabil
în cazul practicãrii unei politici regionale orientate spre probleme, aplicate
pe zone ad-hoc, delimitate în acest scop, politicã practicatã în majoritatea
þãrilor.
Dar, politica regionalã poate fi reportatã ºi la unitãþile administrative ºi,
în acest caz, se modificã ºi conþinutul celor trei noþiuni ºi relaþia dintre ele.
ªi într-un caz ºi în altul, întrebarea care se pune este: la ce nivel de
acþiune (palier al puterii) se practicã politica de dezvoltare regionalã ºi,
corespunzãtor, ce structurã instituþionalã este necesarã pentru aplicarea
acestei politici?
În condiþiile economice ºi sociale actuale din þara noastrã apreciem cã
este necesarã conturarea unei politici regionale la nivel naþional ºi, în mod
corespunzãtor, va trebui sã existe ºi niºte organisme la nivel naþional
însãrcinate cu formularea principiilor acestora precum ºi a obiectivelor
generale, urmãrind ca acþiunea agenþilor economici – publici ºi particulari –
precum ºi a agenþilor responsabili cu politica sectorialã sã se înscrie în
direcþia obiectivelor propuse.
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Contextul creat ca urmare a descentralizãrii va face însã necesar ca
ºi la nivelurile locale – ale judeþelor – sã existe organe care sã funcþioneze
în cadrul politicii regionale.
În legãturã cu existenþa acestor organe de la nivel intermediar (între
nivelul naþional ºi nivelul local) se ridicã cel puþin trei întrebãri:
− care este structura organizaþionalã în care aceste organe vor funcþiona: va fi vorba de structura administrativ-teritorialã, cu organe
urmând a-ºi exercita autoritatea asupra teritoriului delimitat dupã
criteriile administraþiei teritoriale sau va fi vorba de o altã zonare a
teritoriului ºi de organe care vor funcþiona la nivelul unor unitãþi
teritoriale delimitate dupã alte criterii decât cele administrative?1
− existã o identitate între organele administraþiei din teritoriu ºi organele prin care se aplicã politica regionalã sau acestea din urmã vor
fi distincte de primele, urmând sã vegheze numai ca acþiunile
întreprinse pe linie de administraþie sau sectorialã sã se înscrie în
politica teritorialã (integrativã) promovatã de organele specializate?
− ce competenþe ar trebui sã aibã aceste organe? Pot avea drepturi
depline în a elabora o concepþie proprie de dezvoltare a teritoriului
de care rãspund? Au numai un domeniu limitat asupra cãruia îºi
pot exercita autoritatea sau nu au niciun fel de competenþe în
elaborarea unei linii proprii de dezvoltare ºi trebuie sã preia, din
schema de ansamblu elaboratã la nivel naþional, acele acþiuni care
vizeazã teritoriul lor?
3.2. În cazul “planificãrii curente” se poate vorbi credem, fãrã teamã,
de un plan al unitãþii administrative (care este prezent în practica multor þãri
cu economie bazatã pe principii democratice). Motive serioase pentru a
abandona optica planificãrii în cadrul unitãþii teritoriale nu sunt; faptul cã la
noi planificarea teritorialã a fost înþeleasã ºi aplicatã greºit nu este suficient
pentru a nega importanþa ºi rolul acestei practici în politica puterilor publice.
Este însã adevãrat cã planul regional dintr-o economie de piaþã se
deosebeºte radical de ceea ce se practica la noi pânã în 1989, diferenþele
constând în sfera de competenþe a organelor locale, mijloacele de intervenþie (instrumentele de acþiune), conþinutul planurilor ºi rolul lor, sursele de
finanþare.
Dintre toate elementele definitorii, elementul major este sfera de competenþe ce îi revine nivelului judeþean în planificare, în condiþiile economiei
de piaþã; derivatã din aceasta este problema instrumentelor prin care se vor
1

O astfel de abordare posibilã este prezentatã într-unul din capitolele lucrãrii de faþã.
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putea exercita atribuþiile organelor corespunzãtoare. Din aceste douã elemente – care, de altfel, sunt cele ce conferã specificitatea unui plan în condiþii de
piaþã ºi îl deosebeºte fundamental de planul în profil teritorial din economia
centralizatã – derivã celelalte elemente definitorii ale planului regional.
Pentru a da rãspuns în ce priveºte sfera de competenþe ale unui organ
judeþean, va trebui mai întâi clarificatã problema statutului unitãþii teritoriale,
rãspunzând la întrebarea: în cazul þãrii noastre, judeþul va fi privit ca o
simplã colectivitate teritorialã, fãrã autonomie, sau va fi investit cu o anumitã
autonomie – având drept de administrare asupra colectivitãþii respective?
Rãspunsul la aceastã întrebare trebuie sã þinã seama de principiul
conform cãruia colectivitãþile locale nu mai trebuie sã fie privite ca niºte
pioni lipsiþi de puteri proprii, care sunt la dispoziþia unei voinþe centrale, ci,
va trebui sã li se atribuie calitatea ºi competenþa unor agenþi activi, care sã
poatã gospodãri teritoriul ce îl administreazã conform intereselor populaþiei
proprii sau sã poatã intra în contracte cu alte colectivitãþi – ca parteneri egali
– pentru realizarea unor obiective sociale de interes comun.
Fãrã îndoialã cã multe probleme economice sau sociale depãºesc –
ca interes – graniþele administrative ale unei anumite unitãþi. Posibilitãþile de
realizare, de asemenea pot fi depãºite de cerinþe. Experienþa multor þãri a
evidenþiat cã rezolvarea unor asemenea probleme a fãcut necesarã
asocierea, informalã sau formalã a unor teritorii administrativ-teritoriale mai
mici sau mai mari pentru rezolvarea acestor sarcini în comun.
Aceastã modalitate cooperantã de a soluþiona problemele a cãror
anvergurã depãºeºte limitele unei anumite puteri locale va impune ºi în
cazul concret al þãrii noastre o colaborare sau asociere între mai multe
colectivitãþi teritoriale – comune, oraºe, judeþe – care poate fi însoþitã sau nu
de instituþionalizarea acestor asocieri în anumite forme, care pot deveni
subiect dar ºi obiect al acþiunii regionale.
Putem susþine chiar cã asocierea unor colectivitãþi locale la diferite
niveluri se va impune de la sine ca o modalitate democraticã de participare
la realizarea unor obiective ce þin de politica regionalã. Urmând aceastã
manierã de înþelegere a realitãþilor, devine o concluzie logicã faptul cã
existenþa unei unitãþi teritoriale de felul judeþelor – care reunesc mai multe
colectivitãþi locale (municipii, oraºe, comune) – se impune nu numai pentru
nevoi de administraþie, ci, ºi ca un cadru suficient de închegat ºi potrivit
pentru rezolvarea unor probleme de naturã diversã – de la economic pânã
la ecologic – care apar pe teritoriul respectiv. Din acest context rezultã cã
organisme judeþene pot deþine o anumitã autoritate în teritoriul respectiv.
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În varianta cã organele judeþene au autonomie juridicã, putere asupra
teritoriului, trebuie totuºi subliniat cã sfera lor de competenþe are totuºi o
circumscriere care derivã din mecanismul unei economii de piaþã. În acest
sens, chiar la nivel macroeconomic, statul are domenii limitate de acþiune ºi
restricþii de intervenþie. Sub acest aspect, organul judeþean va trebui sã
“copieze” modelul de atribuþii de la nivel naþional, restrângându-ºi atribuþiile
la domeniile de activitate care sunt în special legate de condiþiile de viaþã
ale locuitorilor din teritoriul sãu, ºi anume: infrastructura, domeniul educaþiei
ºi formãrii cadrelor, ocrotirea socialã ºi sanitarã, locuinþe, urbanism.
Dacã însã coborâm mai jos, la nivelul elementelor componente ale
judeþului – oraºe, comune – domeniile lor de competenþã ar trebui sã se
îngusteze ºi mai mult; acestea ar trebui sã se ocupe numai de problemele
sociale: de funcþionarea serviciilor publice, echipamentelor colective,
amenajarea spaþiului.
Domeniul economic de pe teritoriul judeþului trebuie lãsat, în principal,
în seama acþiunii legilor pieþei, aºa cum cere o economie concurenþialã. Dar
autoritãþile locale pot interveni ºi în acest domeniu, numai cã modul de
intervenþie este radical diferit de cel din trecut. În vechiul sistem intervenþia
era absolutã, organul local de planificare sau, prin intermediul acestuia,
organul central de planificare, stabilea sarcinile pentru activitatea unitãþilor
economice; în noul context, intervenþia se realizeazã numai sub forma
“ajutorãrii” unitãþilor economice. Prin aceste “ajutoare”, unitãþile economice
sunt sprijinite ca sã poatã veni în întâmpinarea unor necesitãþi ale populaþiei
din teritoriu, pe care le anticipeazã sau le cunoaºte organul local; acest
ajutor poate fi însã acordat agenþilor economici – indiferent de natura
proprietãþii – pentru ca aceºtia sã depãºeascã o serie de dificultãþi care ar
putea prejudicia interesele economice ºi sociale ale populaþiei teritoriului
respectiv. Dar, relaþiile dintre autoritãþile locale ºi unitãþile economice nu mai
sunt de tipul “comandã-execuþie”, ca în trecut, ci se bazeazã pe principii noi:
− relaþia de parteneriat, când cele douã pãrþi acþioneazã ca parteneri
pe baza unor contracte prin care organul local va participa financiar
(în calitate de acþionar) la diferite activitãþi ale unitãþilor economice,
fie pentru salvarea unor întreprinderi aflate în dificultate ºi care,
prin falimentul lor ar putea crea mari probleme sociale în teritoriu,
fie pentru ca în acest mod statul sã obþinã fonduri pentru acþiuni
proprii;
− relaþii de tip stimulativ – în care, organele puterii publice – prin
mãsuri de politicã fiscalã, bancarã (prime de instalare, credite,
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sistem de impozite, dobânzi), urmãreºte sã impulsioneze anumite
tipuri de activitãþi considerate oportune pentru zona respectivã (din
punct de vedere al resurselor ºi disponibilitãþilor locale), pentru momentul respectiv, pentru asigurarea echilibrelor locale ºi naþionale.
Cu toatã autonomia care ar trebui sã se acorde unitãþilor teritoriale în
ce priveºte gospodãrirea ºi administrarea treburilor locale, va trebui totuºi
ca o serie de utilitãþi (cele de interes major sau naþional ca, de exemplu,
unele resurse naturale) sã rãmânã în competenþa puterii publice centrale,
pentru ca, într-un spirit de solidaritate naþionalã, sã poatã dispune de ele
întreaga þarã.
În contextul economic actual, de extindere ºi internaþionalizare a
capitalului, care nu va ocoli mult timp nici þara noastrã, s-ar putea sã devinã
oportunã investirea organelor publice judeþene cu puteri decizionale ºi
executorii mai mari, ca fiind cele ce se situeazã mai aproape de nevoile ºi
realitãþile din teritoriu. În acest sens, ar putea ca printre atribuþiile organelor
judeþene sã poatã figura ºi cele care sã pregãteascã unitatea teritorialã
respectivã pentru preconizatele procese ce se manifestã la nivel european.
3.3. Acordarea de puteri sporite organelor din teritoriu, în contextul
descentralizãrii, conduce la întãrirea caracterului democratic al politicii
regionale, dar ea nu trebuie sã producã o rupturã între politica la nivel
regional ºi politica la nivel naþional; dând responsabilitãþi diferitelor niveluri
ale administraþiei teritoriului ºi întãrind eficienþa lor, se realizeazã o mai
mare complementaritate între acþiunile colectivitãþilor teritoriale ºi prioritãþile
stabilite de stat pentru dezvoltarea ansamblului naþional, dacã de aceste
prioritãþi va þine seama totuºi fiecare plan regional. Se poate spune cã rolul
cel mai important al planurilor la nivel naþional este de a asigura o orientare
ºi coordonare a acþiunii diverºilor agenþi economici – publici ºi particulari –
de a veghea ca acþiunile întreprinse la nivel local sã nu contracareze, pe cât
posibil, obiectivele propuse la nivel naþional.
Pentru a realiza aceastã armonizare între planul local ºi cel naþional
ar trebui ca obiectivele unui plan naþional sã aibã douã caracteristici:
1. sã fie integrative – adicã activitãþile sectoriale de la nivel naþional
trebuie concepute astfel încât sã nu perturbe obiectivele din teritorii
urmãrite de politica regionalã, ba chiar sã contribuie la realizarea
ei; cu alte cuvinte, este necesar ca un minister, atunci când
întreprinde o acþiune, sã aprecieze ºi impactul regional ºi local al
acestei acþiuni pentru a concura la realizarea politicii regionale;
2. sã fie ierarhice – adicã obiectivele generale prevãzute în planul
naþional sã fie reluate ºi concretizate ca obiective în planul
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judeþelor. În acest fel, politica regionalã în teritoriu îndeplineºte
rolul de tacticã pentru realizarea obiectivelor strategice ale politicii
regionale la nivel naþional.
Competenþele diferite în domeniul economic ºi social vor fi
acompaniate de surse diferite de finanþare pentru fiecare din aceste tipuri de
acþiune ºi, de asemenea, pentru fiecare nivel de intervenþie, respectiv
nivelul local ºi cel naþional.
Astfel, activitãþile din domeniul social, a cãror realizare revine în
sarcina puterii publice, pot fi finanþate:
− din bugetul regional – dacã este vorba despre lucrãri publice de interes limitat (ºosele, locuinþe), de construcþii din domeniul sarcinilor
publice de interes local: sãnãtate (spitale, staþii de tratare a apei),
culturã (infrastructura culturalã ºi sportivã, turism), educaþie.
− din bugetul naþional, dacã este vorba despre lucrãri al cãror interes
depãºeºte pe cel local; se finanþeazã în acest fel proiecte de
infrastructurã legate de comunicaþii ºi transporturi (porturi, ºosele,
cãi ferate, aeroporturi, metrou), din domeniul asistenþei sanitare ºi
din domeniul educaþiei.
Tot în domeniul social se pot realiza o serie de acþiuni a cãror sursã
de finanþare sã fie unele fonduri publice sau particulare constituite în acest
scop.
În domeniul economic, unde intervenþia este indirectã – realizatã prin
intermediul unor pârghii diferite – ajutorul poate fi acordat fie de la buget
(prin înlesniri fiscale, subvenþii), fie prin instituþiile bancare (prin credite în
condiþii avantajoase, bonificaþii la dobânzi), fie prin constituirea unor instituþii
speciale în care sã se constituie mijloacele financiare pentru punerea în
aplicare a politicii în domeniul economic ºi care sã poatã acorda unele sume
ca ajutor regional pentru politica economicã în teritoriu. Apoi, pe baza
aceluiaºi principiu al multiplicãrii resurselor, se pot folosi ºi o serie de
fonduri de ajutor internaþional destinat dezvoltãrii regionale.
Condiþia pentru ca o acþiune sã fie finanþatã din partea statului este ca
ea sã facã parte integrantã dintr-un program naþional de acþiune într-o
anumitã problemã.
Cele douã modalitãþi de acþiune în politica regionalã au, la nivel
naþional, douã expresii diferite (dar cu legãturi între ele) concretizându-se în
documente diferite.
În cazul “politicii pe probleme” – în care se acþioneazã prin intermediul
unor programe (“speciale” sau “prioritare”) – se exprimã, de fapt, gândirea
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strategicã ºi selectivã de dezvoltare a ansamblului naþional; ca urmare,
aceastã gândire anticipativã poate sã se prezinte sub aspectul unui sistem
de programe care sã facã mult mai eficientã intervenþia puterilor publice.
Sub acest aspect, conceperea ºi punerea în aplicare a politicii regionale
aparþine autoritãþilor naþionale, fiind o politicã de tip macroeconomic ºi
aplicându-se pe zone de interes naþional. Aceasta nu exclude ca unitatea
regionalã ce se bucura de autonomie, sã poatã elabora programe proprii pe
zone de interes regional.
În cazul “planificãrii curente”, documentul ce ar putea sintetiza la nivel
naþional politicile elaborate la nivelul fiecãrui judeþ va fi mult mai puþin
complex decât documentele de la care se pleacã. La nivel naþional se vor
regãsi numai acele elemente, domenii, pentru care judeþul va face apel la
organele centrale pentru a primi ajutor în realizarea lor; acest ajutor este cel
acordat de guvern prin intermediul contractelor de plan “stat-judeþ”; ceea ce
va rezulta din aceste contracte va fi singura dezvãluire la nivel naþional a
problemelor din teritoriu, în cadrul unei secþiuni a planului naþional
referitoare la dezvoltarea regionalã. Foarte multe alte proiecte întocmite de
judeþe vor putea fi relevate din conþinutul planului naþional.
O modalitate concretã în care obiectivele generale din planul naþional
pot ajunge în planul unei unitãþi teritoriale este cea a politicii de
contractualizare între stat ºi unitatea respectivã (judeþ, de exemplu), care în
planificarea francezã este consideratã “un factor de coerenþã a acþiunii
publice”1. Principalul rol al acestei practici este articularea între planul
naþional ºi cel regional, ºi ea se realizeazã prin încheierea de contracte între
autoritãþile publice centrale ºi cele locale pentru realizarea în comun a unor
sarcini ce depãºesc fie interesul, fie posibilitãþile financiare ale unitãþii teritoriale; prin contract se asigurã completarea resurselor financiare ale
organelor locale cu resurse din bugetul central ºi, în acest fel, antrenarea
organelor puterii locale la realizarea obiectivelor de interes naþional.
Un caz concret al modului cum se utilizeazã aceste contracte îl oferã
Franþa. Pentru ca aceste contracte sã fie realizate în concordanþã cu
prioritãþile naþionale ºi sã asigure realizarea lor, autoritãþile franceze au
procedat la o decalare între termenul final al planului al X-lea (conceput
pentru perioada 1989-1992) ºi termenul final al contractelor încheiate între
stat ºi regiuni (încheiate pentru perioada 1989-1993). Aceastã decalare a
termenelor permite agenþilor ce vor încheia contracte pentru perioada
1
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ulterioarã lui 1993 sã cunoascã prioritãþile stabilite în planul naþional ce ar
urma sã demareze în 19931.
La aceste contracte poate participa una sau mai multe unitãþi teritoriale, în funcþie de zona ce va fi afectatã de proiectul care constituie obiectul
contractului; aceastã situaþie va necesita cooperarea între colectivitãþile din
teritoriu, fenomen ce contribuie ºi el la coordonarea ºi concertarea acþiunii
în teritoriu pentru realizarea unui obiectiv prevãzut într-un program realizat
la nivel superior. Prin coordonarea pe orizontalã a activitãþilor din teritoriu se
dezvãluie o altã valenþã a politicii de contractualizare practicatã de stat în
dezvoltarea regionalã.
Calitatea cea mai însemnatã a politicii de contractualizare este însã
aceea cã ea realizeazã puntea de legãturã între cele douã ramuri ale
politicii regionale: “politica orientatã pe probleme” ºi “planificarea curentã”;
prin contractele încheiate între stat ºi unitatea teritorialã respectivã,
obiectivele generale din programele pe probleme se transpun ca obiective
ale planurilor curente ale unitãþilor teritoriale pe teritoriul cãrora urmeazã sã
se realizeze. Aceste “sarcini” ce vin de la nivel naþional spre cel regional
urmeazã sã se realizeze prin mijloace care nu îngrãdesc libertatea de
miºcare a judeþului sau a agenþilor economici angajaþi ca pãrþi contractante.
Planul de dezvoltare a unei unitãþi teritoriale de referinþã – judeþul – ar
urma sã aibã un conþinut a cãrei structurã sã fie o consecinþã a sferei de
competenþe ºi a specificului pârghiilor de acþiune folosite. Astfel, cea mai
mare parte a planului ar trebui sã fie constituitã din problemele curente ale
vieþii colectivitãþii teritoriale de care se ocupã organele locale, în limitele
prerogativelor care îi revin; la aceasta s-ar adãuga, în mod necesar, o serie
de activitãþi care, deºi se realizeazã pe teritoriul respectivei colectivitãþi, îi
revine în sarcinã dintr-un program sau plan ce depãºeºte nivelul sãu de
responsabilitate (sub aspectul competenþelor, al nivelului de interes sau al
resurselor financiare).
Referindu-ne la situaþia prezentã din þara noastrã, considerãm
necesar ca opþiunile privind conþinutul ºi obiectivele politicii regionale sã þinã
seama de realitãþile obiective ºi sã permitã valorificarea lor precum ºi a
laturilor pozitive ale experienþei din domeniu, adaptându-le noilor necesitãþi.
Dat fiind cã obiectivul esenþial al perioadei de tranziþie este
restructurarea ºi expansiunea economicã, politica regionalã va urmãri – din
perspectiva economicã – mai puþin sã realizeze echitatea între zone cât mai
1
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ales va fi interesatã de aspectul localizãrii în spaþiu a obiectivelor noi ºi
redistribuirii activitãþilor vechi în scopul asigurãrii creºterii economice ºi a
sporirii eficienþei economice de ansamblu; stimularea anumitor zone rãmâne
un aspect subsidiar.
Pentru realizarea acestui obiectiv principal apreciem cã, în perioada
corespunzãtoare, va fi îndreptãþitã practicarea unei politici incitative care –
prin variate pârghii (cum sunt primele de instalare în anumite zone ºi
domenii, scutiri sau înlesniri de impozite, împrumuturi în condiþii
avantajoase, prioritãþi în aprovizionare) sã poatã susþine obiectivele propuse
pe plan naþional, printr-o politicã de tip macroeconomic.
În aceeaºi perioadã, politica regionalã va trebui orientatã spre
probleme de importanþã socialã, spre crearea condiþiilor de ridicare a
gradului de satisfacere a nevoilor populaþiei, oglinditã în o serie de indicatori
cum sunt cei referitori la învãþãmânt, sãnãtate, gospodãrie comunalã.
Pentru aceasta, instrumentul principal va fi politica de investiþii publice
pentru construirea, de ºcoli, spitale, echipamente colective urbane ºi rurale,
realizarea bazei materiale pentru serviciile publice º.a. Aceste sarcini se vor
realiza la nivel macroregional ºi în cadrul activitãþii curente ale organelor
judeþene competente ºi se vor derula în permanenþã, indiferent de obiectivele economice ale etapei parcurse.
Dupã ce relansarea economicã va deveni realitate, vor putea sã se
manifeste în prim planul politicii regionale, ale preocupãrilor propriu-zise ale
acesteia. Se va proceda la identificarea ºi delimitarea zonelor deficitare din
punct de vedere al activitãþii economice sau al nivelului de viaþã în raport cu
care se vor putea adopta mãsurile stimulative necesare realizãrii
dezideratului esenþial al politicii regionale – dezvoltarea echilibratã a
întregului ansamblu naþional.
Dar urmãrirea în mod paralel a obiectivelor economice ºi a celor
sociale în cadrul unor politici separate – proiectatã în multe þãri – priveazã
perspectiva de dezvoltare a þãrii de o imagine coerentã, integratoare. De
aceea, credem cã nu ar fi lipsitã de interes propunerea – fãcutã totuºi în
totalã cunoºtinþã a dificultãþilor ce le implicã – de a opta (cel puþin
experimental) pentru realizarea unui plan naþional de amenajare a teritoriului pe care îl considerãm a fi unul dintre cele mai complexe instrumente
din arsenalul politicii regionale. Prin caracterul ei integrativ, o astfel de
abordare ia în considerare atât contextul internaþional, cât ºi reprezentarea
spaþialã a dezvoltãrii sectoriale, asigurã coordonarea instituþionalã a
activitãþii sectoriale pentru realizarea unor obiective cu impact regional,
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sprijinã coordonarea interprovincialã pentru efectuarea unor lucrãri comune,
ceea ce ar permite obþinerea unor efecte sociale pozitive.

4. Consideraþii privind programele de dezvoltare a unitãþilor
administrativ-teritoriale
Pentru a putea formula unele consideraþii referitoare la conþinutul
programelor de dezvoltare a unitãþilor administrativ teritoriale, credem cã
este necesar sã subliniem cã, în trecut, organelor locale le-a fost paralizatã
orice iniþiativã, acestea neputând soluþiona nici cele mai mici probleme fãrã
aprobarea organelor ierarhic superioare. Se ocupau de foarte multe
probleme, fãrã însã a dispune de instrumentele necesare rezolvãrii
acestora, deci activitatea lor era complet ineficientã.
Activitatea de planificare având un caracter excesiv centralizat,
birocratic, a limitat competenþele organelor locale, prin aceea cã prevederile
de plan în profil teritorial erau dimensionate ºi impuse de sus, indicatorii în
profil teritorial erau deduºi din sarcinile stabilite în profil departamental.
Ignorarea particularitãþilor fiecãrei unitãþi administrative, a necesitãþilor ºi
tradiþiile acestora, a contribuit la adâncirea discrepanþelor dintre judeþe, la
accentuarea diferenþelor dintre zone, atât în obþinerea veniturilor, cât ºi a
condiþiilor de muncã ºi viaþã.
În noua conjuncturã politico-economicã din þara noastrã, o datã cu
afirmarea principiilor planificãrii indicativ-orientative, ale descentralizãrii administrative ºi ale autonomiei locale, apreciem cã va spori rolul organelor
locale în ceea ce priveºte dezvoltarea social-economicã a unitãþilor administrative; acestui nivel i se va acorda de aici înainte, pe lângã rolul de executant de pânã acum, ºi pe cel de factor principal de decizie privind obiectivele
locale, de iniþiator al acþiunilor de orientare a dezvoltãrii în profil teritorial.
Pentru a putea formula obiective ºi orientãri realiste, într-o perspectivã medie, este nevoie sã se porneascã de la cunoaºterea temeinicã a
situaþiei existente. Aceastã cunoaºtere se poate realiza numai pe baza unei
analize economico-sociale aprofundate din care sã se desprindã
principalele probleme cu care se confruntã unitatea administrativã ºi
cauzele lor. Pe lângã materialele statistice ce vor fi utilizate în cadrul
analizei, apreciem ca necesarã folosirea diverselor analize retrospective ºi
prospective, a studiilor pe probleme, ce pot furniza informaþii utile.
Analiza va trebui sã se integreze în contextul mai larg al dezvoltãrii
economice ºi sociale a þãrii ºi sã se refere în principal la:

196

− trãsãturile caracteristice ale evoluþiei economice ºi sociale din trecut;
− rezultatele acþiunilor întreprinse;
− principalele probleme cu care se confruntã ºi cauzele lor;
− factorii pozitivi sau negativi cu influenþã asupra dezvoltãrii teritoriului;
− evoluþia economicã ºi socialã probabilã în perioada urmãtoare.
Pe baza concluziilor analizei economico-sociale ºi þinând seama de
particularitãþile, de necesitãþile economice, tradiþiile ºi interesele din teritoriu,
organele locale vor avea posibilitatea sã-ºi stabileascã obiectivele ºi
orientãrile în perioada de programare.
La stabilirea acestora va trebui sã se ia în considerare ºi prioritãþile
naþionale care au o incidenþã localã.
Considerãm cã elementele esenþiale ce vor fi definite ar trebui sã se
refere la:
− problemele sociale ºi de utilizare a forþei de muncã;
− direcþiile politicii de dezvoltare a activitãþii economice;
− amenajarea teritoriului.
În funcþie de necesitãþile imediate ale perioadei ºi de posibilitãþile
existente, organele locale vor putea sã facã o ierarhizare a prioritãþilor.
Ansamblul acþiunilor puterilor publice asupra teritoriului judeþului
trebuie sã conducã la îndeplinirea obiectivelor prevãzute.
Apreciem cã acþiunile care, fie prin natura lor proprie, fie prin modul
lor de programare, vor putea juca un rol determinant în strategia dezvoltãrii
judeþului sunt:
1. intervenþiile specifice;
2. programele de acþiune prioritarã cu iniþiativã localã;
3. programele naþionale de acþiune prioritarã.
Intervenþiile specifice pot lua urmãtoarele forme:
− subvenþii de la buget;
− bonificaþii de dobândã;
− exonerãri fiscale;
− prime de dezvoltare regionalã – pot fi acordate pentru crearea de
locuri de muncã, mãrimea lor putând fi diferenþiatã în funcþie de
nivelul de dezvoltare al zonei ºi de natura locului de muncã nou
apãrut (creare sau extindere a întreprinderilor);
− prime de localizare a activitãþilor terþiare – pentru stimularea creãrii
de locuri de muncã în zonele unde se manifestã slãbiciuni în
dezvoltarea acestui sector;
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− ajutoare specifice acordate la instalarea tinerilor agricultori;
− ajutoare rurale speciale – pot fi acordate în zonele rurale cu o
densitate foarte redusã, pentru crearea de locuri de muncã în
întreprinderi mici;
− fond de renovare ruralã – pentru stimularea întreprinzãtorilor care,
la realizarea obiectivelor propuse, valorificã resursele rurale locale.
Apreciem cã programele de acþiune prioritarã cu iniþiativã localã
vor fi un instrument de bazã al dezvoltãrii teritoriale ºi aceasta cu atât mai
mult cu cât ele vor putea constitui o bazã realã pentru încheierea unor
angajamente comune între judeþ, pe de o parte, ºi stat ºi alþi investitori
potenþiali, pe de altã parte.
Prin aceste programe pot fi definite intenþiile ºi angajamentele
autoritãþilor publice în ceea ce priveºte dezvoltarea judeþului, astfel încât sã
furnizeze agenþilor economici informaþiile necesare unei bune alocãri a
fondurilor. De asemenea, ele permit întreprinzãtorilor o diminuare
semnificativã a incertitudinilor de adoptare a propriilor decizii.
Cu cât conþinutul acestor programe va fi mai elaborat ºi mai precis, cu
atât va fi mai uºor sã se aprecieze ºi sã se acorde ajutor din partea statului
pentru realizarea proiectelor iniþiate. Ele vor trebui sã aducã, prin însuºi
conþinutul lor, justificarea participãrii statului la investiþiile care contribuie la
dezvoltarea judeþului.
Dintre problemele ce ar putea face obiectul programelor de acþiune
prioritarã cu iniþiativa localã sugerãm:
− crearea de noi locuri de muncã;
− formarea profesionalã;
− dezvoltarea industriei mici ºi mijlocii;
− dezvoltarea infrastructurii tehnice ºi sociale;
− dezvoltarea edilitarã complexã a unor zone;
− protecþia mediului din unele zone de manifestare a unor puternici
factori poluanþi.
În ceea ce priveºte conþinutul programelor de acþiune prioritarã cu
iniþiativã localã sugerãm cã acestea ar putea cuprinde:
− obiectivul programului;
− analiza necesitãþii ºi oportunitãþii realizãrii obiectivului;
− mijloace necesare realizãrii obiectivului;
− participanþii la realizare, cu individualizarea rãspunderilor;
− indicatori pentru cuantificarea eficienþei realizãrii obiectivului;
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− termenele de execuþie (parþiale ºi finale).
Programele naþionale de acþiune prioritarã vor putea sã ocupe un
loc important în strategia dezvoltãrii teritoriale, deoarece se referã la principalele acþiuni pe care statul le iniþiazã, contribuind financiar la realizarea lor.
Programele naþionale de acþiune prioritarã, alese în funcþie de
contribuþia pe care pot sã o aducã la realizarea obiectivelor planului, au un
caracter selectiv ºi sunt, deci, în numãr limitat.
În funcþie de caracterul lor, programele naþionale de acþiune prioritarã
pot fi:
− programe specifice, cu o aplicaþie teritorialã specificã ºi care nu
privesc decât anumite zone ale teritoriului;
− programe general-specifice, care chiar dacã privesc ansamblul
teritoriului, au totuºi consecinþe pentru amenajarea ºi dezvoltarea
regionalã îndeosebi în anumite zone sau regiuni.
Dintre problemele care ar putea face obiectul programelor specifice,
amintim:
• Refacerea ºi valorificarea zonelor rurale – programul ar urmãri
ameliorarea confortului habitatului rural, organizarea dezvoltãrii
turismului ºi posibilitãþilor de petrecere a timpului liber în aceste zone,
crearea de noi activitãþi care sã contribuie la stabilizarea populaþiei
rurale, favorizând ca locuitorii acestor zone sã practice în acelaºi timp
mai multe meserii, ameliorarea echipamentelor de infrastructurã ºi
favorizarea implementãrii de activitãþi neagricole în zonele slabe din
punct de vedere al densitãþii demografice.
• Deschiderea zonelor muntoase ale þãrii – programul urmãreºte
îmbunãtãþirea transportului în aceste zone prin modernizarea legãturilor ºi mai buna racordare la reþeaua naþionalã rutierã ºi feroviarã.
• Amenajarea complexã a Deltei Dunãrii – acest program urmãreºte
crearea condiþiilor pentru desfãºurarea corelatã, în aceastã zonã, a
unor activitãþi de producþie, turism ºi agrement, precum ºi protecþia
mediului înconjurãtor.
Apreciem cã programele general-specifice pot fi elaborate pentru
rezolvarea urmãtoarelor probleme:
• Pregãtirea personalului managerial – programul urmãreºte formarea
managerilor, adaptaþi cerinþelor economiei de piaþã în curs de
constituire, prin însuºirea, de cãtre aceºtia, a unor discipline, metode
ºi tehnici specifice moderne care înglobeazã sarcinile de bazã ale
direcþiei, gestiunii, administrãrii ºi organizãrii unitãþilor economice.
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• Favorizarea dezvoltãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii – programul
poate sã ajute la crearea de întreprinderi mici ºi mijlocii în mediul
urban ºi rural, la favorizarea intrãrii unui numãr mult mai mare de
tineri în sectorul meseriilor, la facilitarea adaptãrii întreprinderilor
respective la evoluþia economicã ºi socialã. Astfel, colectivitãþile
locale, instituþiile publice ale oraºelor ºi instituþiile publice regionale se
vor putea asocia mai strâns pentru realizarea proiectelor de
implantare a unor astfel de întreprinderi ºi vor putea contracta
împrumuturi avantajoase pentru realizarea acestora.
• Dezvoltarea reþelei de telecomunicaþie – vizeazã ridicarea calitãþii
serviciilor din acest sector la nivelul normelor internaþionale.
• Politica apei – acest program ar avea ca obiect desfãºurarea unor
acþiuni de mobilizare a resurselor de apã potabilã, prin crearea de
rezervoare de suprafaþã ºi dezvoltarea reþelei de aducþiune, de evitare
a exploatãrii lor anarhice.
• Asigurarea unui climat favorabil familiei ºi creºterea natalitãþii –
programul urmãreºte crearea condiþiilor economice, sociale ºi juridice
pentru menþinerea ºi întãrirea legãturilor familiale, factor de bazã în
creºterea natalitãþii.
• Apãrarea patrimoniului natural – acest program vizeazã iniþierea
unor acþiuni de împãdurire ºi de amenajare a spaþiilor verzi forestiere,
intensificarea luptei împotriva poluãrii.
Din studierea experienþei altor þãri referitoare la politica ºi planificarea
regionalã, s-a desprins, printre alte aspecte, ºi faptul cã, la elaborarea
programelor de dezvoltare regionalã se folosesc, în special, urmãtoarele
elemente ºi indicatori (nivel local ºi faþã de total þarã):
− suprafaþa unitãþii teritoriale;
− populaþia totalã;
− populaþia ocupatã în agriculturã;
− populaþia ocupatã în celelalte ramuri ale economiei;
− densitatea populaþiei;
− rata urbanizãrii;
− rata activitãþii populaþiei;
− rata ºomajului;
− produsul intern brut/locuitor;
− participarea sectoarelor economiei la formarea produsului intern
brut.
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Scopul analizãrii acestora este identificarea problemelor ºi stabilirea
obiectivelor dezvoltãrii regionale.
De asemenea, am constatat cã fiecare program de dezvoltare
regionalã este însoþit de o hartã, fapt pe care îl apreciem ca adaptabil la
condiþiile þãrii noastre, mai ales în cazul în care programarea dezvoltãrii
regionale s-ar face independent de împãrþirea administrativã a teritoriului.
Apreciem cã, pentru þara noastrã, ar fi necesar sã se aprofundeze
atât aria elementelor de analizã privind dezvoltarea unitãþilor administrativteritoriale, cât ºi crearea cadrului metodologic adecvat pentru constituirea
acestor elemente (indicatori) la nivel judeþean.

II. ASPECTE TEORETICE ªI PRACTICE
PRIVIND STRUCTURAREA TERITORIULUI NAÞIONAL
PENTRU CERINÞELE POLITICII REGIONALE
Structurarea teritoriului, implicând dimensionarea regionalã a fenomenelor social-economice, reprezintã o cerinþã importantã pentru crearea
cadrului de acþiune al politicilor regionale. Fãrã o decupare a teritoriului,
conform unor criterii ºtiinþific fundamentate ºi bine precizate nu se pot
întreprinde mãsuri unitare ºi cu viziune de perspectivã pentru dezvoltarea
economico-socialã a unor zone cu probleme de ºomaj, subpopulare,
venituri mici, fluxuri importante de emigraþie, în scopul asigurãrii echilibrului
socioeconomic naþional.

1. Structuri teritoriale ale spaþiului naþional
Zona (regiunea) reprezintã, atât teoretic, cât ºi practic, o categorie
fundamentalã privind organizarea spaþiului. Acest concept constituie
obiectul de studiu a numeroase ºtiinþe (geografie, economie, istorie etc.),
abordarea lui prezentând particularitãþile domeniului prin prisma cãruia este
analizat
În mod curent ºi comun mai multor opinii ale unor autori de diverse
specialitãþi, prin zonã se înþelege teritoriu, indiferent de întindere, cu aspect,
structurã ºi funcþiuni specifice, care îi conferã o anumitã omogenitate, ºi în
acelaºi timp, îi diferenþiazã de alte zone alãturate.
Necesitatea stabilirii graniþelor zonei este implicatã în însãºi definirea
zonelor. Luând în considerare cã grupuri foarte complexe de elemente ºi
date sunt folosite la identificarea ºi delimitarea lor, nu pot fi folosite criterii
universal valabile.
Se constatã, din literatura de specialitate, cã definirea noþiunii de zonã
nu se face pe baza unor criterii restrânse, limitate la un anumit domeniu
(geografic, economic etc.), ci tot mai mulþi autori utilizeazã criterii complexe,
comune mai multor ºtiinþe; ºi numai ierarhizarea lor determinã caracterul
preponderent geografic, economic, sociologic al unei definiþii.
Definirea conceptului de zonã1 a evoluat în mai multe etape, care
1

Considerãm necesare precizãrile urmãtoare:
- termenii zonã ºi regiune au aceeaºi accepþiune teoreticã;
- termenul zonare este folosit pentru a exprima o delimitare oarecare într-un teritoriu;
- termenul regionare (regionalizare) exprimã o structurare a întregului teritoriu naþional.
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se întrepãtrund între timp:1
− zona omogenã – pe baza criteriului omogenitãþii reliefului (sfârºitul
secolului XIX);
− zona funcþionalã – având drept criteriu oraºele, singure sau în
reþele. S-a ajuns chiar pânã la susþinerea ideii (Daniel Noin, 1977)
cã cel mai valabil principiu al regionalizãrii este cel care þine seama
de spaþiile polarizate, spaþii corespunzând influenþei marilor oraºe;
− zonã sistem – care se delimiteazã prin specificitatea ºi potenþialitatea geografico-economicã, demograficã ºi spiritualã a complexului
teritorial dat.
Definirea conceptului de zonã a preocupat ºi preocupã ºi specialiºtii
care se ocupã de politici regionale, zona fiind cadrul teritorial de
implementare a deciziilor de politicã regionalã.
Dezvoltarea economico-socialã a unei þãri nu este uniformã pe întreg
teritoriul ei, ci apar, deseori, discrepanþe ºi dezechilibre între diferite pãrþi ale
acestuia, care duc la disfuncþionalitãþi a cãror existenþã pericliteazã
echilibrul la nivel naþional.
Aceste disfuncþionalitãþi care se manifestã într-un spaþiu, care poate fi
denumit zonã sau regiune, trebuie identificate ºi soluþionate prin acþiuni de
politicã regionalã. Tocmai de aceea, apare necesarã delimitarea pe baza
unor criterii bine precizate, a zonelor “problematice”. Acest lucru trebuie,
însã, precedat de o analizã a întregului spaþiu economico-social ºi politic cât
ºi a interrelaþiilor ce se manifestã în interiorul acestui spaþiu.
Walter Issard, considerat iniþiatorul problematicii regionale ºi chiar a
ºtiinþei regionale, distinge, din punct de vedere economic, trei concepte
regionale (în Methods of Regional Analysis, 1966):
a) regiune omogenã, caracterizatã printr-o anumitã dominantã
economicã;
b) regiune polarizatã, consideratã ca un spaþiu eterogen aflat sub
atracþia, influenþa unui oraº;
c) regiunea-plan, un spaþiu rezultat pe baza unor decizii de
dezvoltare teritorialã. În concepþia autorului regiunea-plan ar fi cea
mai indicatã în acþiunea de organizare a spaþiului.
Un rol deosebit în definirea conceptului de regiune economicã l-a avut
W. Christaller, cu teoria “locurilor centrale” (Die Zentralen Orte în
Süddeutschland, Jena, 1933), care a fost dezvoltatã ºi generalizatã de A.
Loesch (Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, Jena, 1940).
1

I. Ianoº, Oraºele ºi organizarea spaþiului geografic, Editura Academiei, Bucureºti, 1987.
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Aceastã teorie defineºte, în abstract dar în termeni economici, relaþia
între locul central ºi zona perifericã sau înconjurãtoare ºi aratã cã influenþa
locului central asupra hinterlandului se diminueazã pe mãsura creºterii
distanþei. Ea a stat la baza concepþiei asupra “polilor de creºtere”, larg
rãspânditã ºi utilizatã de politicile regionale din numeroase þãri.
Dupã Brian J.L. Berry1 douã perspective ar trebui avute în vedere la
definirea ºi descrierea spaþiului economico-politic din punct de vedere
economic ºi anume: descrierea explicitã a proprietãþilor zonelor, care
conduce adesea la clasificarea lor în tipuri relativ omogene ºi subtipuri, ºi
definirea funcþionalã a interrelaþiilor dintre ele, care adesea conduce la
identificarea unor grupuri ºi subgrupuri din zonele puternic corelate.
Aceste douã perspective conduc la trei concepte diferite în ceea ce
priveºte zonele ca segmente geografice ale spaþiului politico-economic:
a) zone omogene care cuprind ansambluri de zone învecinate,
caracterizate printr-o relativã uniformitate din punct de vedere al
proprietãþilor lor, ele sunt adesea numite “formal regions”;
b) zone funcþionale care cuprind un ansamblu de zone învecinate
caracterizate prin gradul înalt de legãturi, interrelaþii; când acestea
sunt focalizate pe un anumit centru sunt numite zone nodale sau
polarizate;
c) zone de programare care cuprind segmente de spaþiu, delimitate,
ce pot furniza coerenþa sau unitatea necesarã implementãrii
deciziilor politicii regionale.
Acest proces de grupare (înlãnþuire) se aflã în miezul procesului de
zonare, proces prin care regiunile sunt definite dintr-o perspectivã sau alta,
având dimensiuni diferite ºi fluctuante.
În þara noastrã termenul de “zonã” a avut la început o accepþiune
restrânsã, fiind utilizat încã de la începutul secolului într-un studiu întocmit
asupra oraºului Bucureºti.
În toate studiile geografice ulterioare, întreprinse asupra oraºelor, s-a
utilizat termenul de “zonã funcþionalã”, desemnând o parte din teritoriul
urban cu funcþie ºi fizionomie distincte. Termenul de “zonã funcþionalã” a
fost utilizat tot mai mult în ultimii ani de cãtre sociologi, economiºti, arhitecþi
ºi chiar geografi pentru a desemna teritorii mult mai mari, caracterizate prin
1

Brian J.L. Berry, “Numerical regionalization of political–economic space”, în Geographia
Polonica, nr. 15/1968, Varºovia.
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anumite funcþii economice ºi sociale. În lucrarea Urbanismul în România1
(1977) sunt identificate pe teritoriul þãrii trei mari categorii de zone funcþionale:
− zone cu dezvoltare economicã ºi socialã complexã sau cu
posibilitãþi de dezvoltare în structurã complexã;
− zone cu profiluri mixte, care beneficiazã de multiple posibilitãþi de
dezvoltare economicã ºi socialã, în care predominã însã un numãr
redus de funcþiuni ºi activitãþi economice;
− zone cu profil dominant, a cãror dezvoltare economicã ºi sociala
este determinatã de preponderenþa unei ramuri economice.
V. Cucu2 delimiteazã pe teritoriul þãrii 10, iar ulterior 12 zone funcþionale pe baza mai multor criterii de naturã geograficã, economicã, socialã,
istoricã. Aceastã zonare se axeazã pe asemãnãrile dintre judeþe, depistate
prin folosirea mai multor indicatori sintetici grupaþi în trei categorii: omogenitate naturalã (suprafeþe muntoase, de dealuri, câmpie), omogenitate demoeconomicã (structura populaþiei ocupate ºi structura producþiei globale) ºi
corelaþii între dezvoltarea economicã, resurse ºi populaþie (ramuri industriale
pe baza resurselor subsolului, ramuri industriale pe baza resurselor de sol ºi
producþie globalã pe locuitor).
I. Ianoº3 propune utilizarea conceptului de “spaþiu geografic
funcþional” pe care îl considerã ca având un caracter mult mai practic, mai
operaþional, putând asigura o bazã viabilã pentru regionãri utile autoritãþilor
guvernamentale ºi locale întrucât permite stabilirea mai corectã a
interacþiunii dintre elementele naturale, sociale ºi economice.
Spaþiul geografic funcþional este conceput ca un spaþiu în care
aºezãrile formeazã un ansamblu clar ierarhizat. Interacþiunile care au loc
într-o astfel de entitate teritorialã sunt orientate (polarizate) spre mai multe
puncte nodale de diferite ramuri care asigurã o optimizare între potenþialul
geoeconomic ºi modul de valorificare a acestuia. Sistemul de aºezãri este
privit ca un tot unitar care înglobeazã relaþiile dintre fiecare aºezare cu
teritoriul sãu adiacent.
Toate aceste concepþii sunt contribuþii importante aduse ºtiinþei
economice regionale al cãrei obiect de studiu îl constituie distribuþia spaþialã
a activitãþilor economice împreunã cu analiza variaþiilor în regiune a dez1

xxx, Urbanismul în România, Editura Academiei, 1977.
V. Cucu, Sistematizarea teritoriului ºi localitãþilor din România, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1977.
3
I. Ianoº, Oraºele ºi organizarea spaþiului geografic, Editura Academiei, 1987.
2
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voltãrii economice. Teoria regionalã macroeconomicã1 include comparaþia
creºterilor economice ale regiunilor dintr-o þarã, nivelurile de variaþie a
ºomajului dintre regiuni ºi miºcãrile factorilor de producþie (munca ºi
capitalul) între regiuni.
Din punct de vedere al macroeconomicului regional, analiza se face,
de obicei, între regiunile þãrii, fiecare regiune fiind consideratã omogenã din
perspectiva teoriei economice, neluându-se în considerare variabilele din
interiorul fiecãrei regiuni.
Ceea ce caracterizeazã teoria macroeconomicã regionalã ºi deci
politica economicã regionalã, care are la bazã aceastã teorie, este faptul cã
scopul comparaþiei între regiuni urmãreºte reechilibrarea unor situaþii
teritoriale diverse.
Teoria regionalã microeconomicã trateazã, dimpotrivã, variaþiile economice ºi problemele din interiorul unei regiuni axându-se, în principal, pe
problematica amplasamentelor (“location”) ºi pe interacþiunile dintre activitãþi.
Cele douã laturi ale teoriei economice regionale (macroeconomia
regionalã ºi microeconomia regionalã) fac ca atât concepþia, cât ºi punerea
în practicã a politicilor regionale sã aparþinã autoritãþilor naþionale ºi
respectiv autoritãþilor locale.

2. Criterii ºi modalitãþi de zonare economicã
Zonarea economicã a teritoriului unei þãri (determinatã de evoluþia
diferitã a structurilor economice spaþiale) decurge din scopuri practice legate
de necesitatea gãsirii celor mai adecvate “cadre” spaþiale, teritoriale pentru
orientarea proceselor economice ºi sociale regionale.
Analizele întreprinse în teritoriu, care preced decuparea acestuia,
conduc la aprecierea oportunitãþii orientãrii fenomenelor economice ºi sociale regionale în “cadrul” creat, fie de organizarea administrativã a teritoriului,
fie prin crearea altor “cadre” teritoriale (zone de intervenþie, zone de dezvoltare, zone de planificare, zone standard etc.), care beneficiazã de fonduri de
la guvern ºi de numeroase alte stimulente iniþiate prin politicile regionale.
a) Organizarea administrativã; în orice þarã, aceasta reprezintã
structurarea spaþialã de bazã, cu funcþii bine precizate ºi competenþe
oficiale.
Organizarea administrativã este adesea consideratã ca fiind arbitrarã
ºi fãrã relaþii cu cadrele reale ale activitãþii. Aceastã afirmaþie nu se verificã
1

A Textbook of Economics, Third Edition, Londra, 1989.
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cel puþin în cazul þãrilor cu civilizaþie veche, unde decupajele administraþiei
au înregistrat o situaþie, de fapt, dezvoltatã spontan.
Comparaþiile între diverse þãri aratã relaþiile care existã între structura
administrativã ºi toþi ceilalþi factori: mediul natural, structura ruralã, gradul de
urbanizare, dreptul administrativ, mentalitãþi, etnii, lingvisticã etc.
Odatã create, diviziunile administrative joacã, la rândul lor, rolul unor
factori de regionalizare.
Fiecare organizare administrativã reprezintã, deci, o aplicare, mai
mult sau mai puþin spontanã sau voluntarã, mai mult sau mai puþin reuºitã,
mai mult sau mai puþin veche sau modernã, a anumitor metode de
regionalizare.
Cadrul administrativ modern a cãpãtat realitate funcþionalã în cursul
sec. XIX, pe mãsura dezvoltãrii mijloacelor de comunicaþie, care au permis
controlarea unui teritoriu mai vast, din jurul unui punct central.
Pânã în prezent, cadrul administrativ a evoluat spre crearea unor
unitãþi administrative mai mari, în concordanþã cu posibilitãþile tehnicii
moderne ºi cerinþele dezvoltãrii economico-sociale.
Aºadar, organizarea administrativã nu e fixã, pentru a rãmâne eficace
ea trebuind sã se adapteze noilor condiþii. Ar fi de remarcat faptul cã cele
mai multe þãri se orienteazã în prezent spre o simplificare a treptelor
administrative ºi un decupaj spaþial în mari zone, de mãrimi comparabile.
Pentru cerinþele politicii regionale, considerãm cã numai organizarea
administrativã, deºi necesarã, nu este suficientã, întrucât criteriile de zonare
administrativã nu þin întotdeauna seama de omogenitatea economicosocialã ºi/sau geograficã, de problemele care se ridicã în teritoriu, în diferite
momente de timp.
De aceea, unitãþile administrative nu se pot confunda sau substitui
“zonelor de dezvoltare” sau “zonelor-problemã”, despre care se va vorbi în
continuare.
Problema zonãrii se pune ºi pentru înregistrãrile statistice. Nu
întotdeauna organizarea administrativã a oferit baze reale de studiu pentru
indicatorii statistici. De asemenea, a rezultat necesitatea unor regrupãri
teritoriale pentru crearea unor unitãþi de referinþã în cadrul analizelor
statistice regionale. Exemplu: Anglia a împãrþit “regiunile standard de
planificare” care aveau la bazã ºi convenþii administrative, în “subregiuni” –
unitãþi teritoriale de analizã statisticã. În Franþa s-au fãcut statistici pe
regiuni-program, care reprezintã ansambluri de grupãri administrative.
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b) Regiuni–problemã. Numeroase þãri, sub impactul unor cerinþe de
ordin practic, au ajuns la necesitatea delimitãrii unor teritorii, diferite de
unitãþile administrative, în funcþie de anumite probleme. Aceste probleme se
impuneau a fi studiate în complexitatea lor, pentru a putea servi, apoi, drept
cadru, iniþierii unor programe de soluþionare în interiorul ansamblurilor
teritoriale delimitate.
Deºi existã o multitudine de probleme cu caracter zonal ºi foarte
diferite de la þarã la þarã, unii autori au încercat o grupare a acestora, pe
categorii de probleme:
− probleme legate numai de condiþiile naturale;
− probleme legate de condiþiile naturale combinate cu o subdezvoltare
economicã ºi o subpopulare;
− probleme legate numai de condiþiile economice ºi sociale.
Prima categorie include, de exemplu, probleme specifice puse de
regiunile muntoase (Elveþia a delimitat “regiuni de munte” care beneficiazã
de mãsuri speciale de ajutor din partea statului), de zonele fluviale cu
inundaþii frecvente (regiunea Isewan – Japonia, regiunea Kosi – India etc.),
de protecþia naturii (creare de parcuri naþionale) etc.
A doua categorie include probleme de naturã economicã ce apar
datoritã condiþiilor naturale defavorabile ºi care necesitã un sprijin
substanþial din partea statului. Este vorba de zonele rurale fragile, zone de
litoral, zone de graniþã, zone cu condiþii pedoclimatice deosebite. De
exemplu, condiþiile climatice excepþionale din Norvegia au impus crearea
unor fonduri de dezvoltare speciale pentru Nord; în Spania s-au creat zone
de reîmpãduriri “forestiere”; în România, o zonã de acest tip ar putea-o
constitui zona “Delta Dunãrii” etc.
A treia categorie de zone a rezultat din constatarea decalajului crescând între regiunile dezvoltate economic-industrial ºi regiunile aflate în dificultate din punct de vedere economic, ca ºi din amploarea problemelor
emanate din regiunile foarte dezvoltate economic ºi excesiv congestionate.
Rezolvarea unor astfel de probleme au impus, ºi impun mai întâi, delimitarea
(decuperea ºi identificarea) zonelor respective. Aceste zone denumite, de
regulã, “zone asistate” (denumire utilizatã de majoritatea þãrilor occidentale),
sunt considerate acele zone care se deosebesc de “media naþionalã” prin
urmãtoarele caracteristici generale, care devin criterii de zonare:
− ºomaj semnificativ, ºi adesea structural;
− fluxuri importante de emigraþie;
− venituri mici ale populaþiei;
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− PIB/locuitor;
− industrii tradiþionale în declin;
− slaba dezvoltare a infrastructurii;
− nivel scãzut de urbanizare.
În acelaºi timp, zone care creeazã “probleme” pot fi ºi marile
metropole, care genereazã probleme de environment, poluare, habitat ºi
suprapopulare.
La delimitarea zonelor, în baza acestor criterii, trebuie stabilitã o
ierarhizare a criteriilor, ierarhizare care reprezintã o opþiune a autoritãþilor, în
concordanþã cu cerinþele ºi posibilitãþile momentului respectiv.
Indiferent de criteriile ºi prioritãþile alese, mãrimea unei zone nu
trebuie sã coboare sub o anumitã dimensiune, regãsitã în literatura de
specialitate sub denumirea de “dimensiune criticã”, dincolo de care o zonã
nu poate sã-ºi asigure autonomia funcþionalã, în condiþiile unei economii de
platã.
Asupra acestor zone-problemã au fost orientate eforturile guvernelor,
fie prin alocarea de fonduri financiare ºi crearea diverselor facilitãþi pentru
creºterea economicã a zonelor subdezvoltate, fie prin mãsuri de politica
regionalã menite sã determine o dispersare a activitãþilor economice ºi
îndeosebi industriale, din zonele cu mari aglomerãri de populaþie.
c) Regionalizarea ansamblului teritoriului
Zonarea pe probleme a unei þãri are un caracter analitic ºi nu dã
posibilitatea unei viziuni globale ºi acþiunii asupra tuturor dezechilibrelor
care se manifestã în teritoriu. De aceea, în scopul dezvoltãrii armonioase a
unei þãri, apere necesarã decuparea acesteia în “spaþii funcþionale” cu un
anumit grad de omogenitate asupra cãrora se poate acþiona prin diferite
mãsuri de politicã macroregionalã (de amenajare a teritoriului), þinându-se
seama de interrelaþiile zonale.
Politica de amenajare a teritoriului se ocupã nu numai, sau nu în
primul rând, de “zonele-problemã”, “zonele asistate”, “zonele de intervenþie”,
ci de echilibrarea sau reechilibrarea diferitelor zone ale teritoriului naþional.
În acest fel, politica regionalã devine o politicã macroeconomicã dictatã de
grija pentru o justiþie socialã al cãrei cost este suportat de stat – ºi
urmãreºte sã ducã la realizarea marilor obiective economice naþionale.
O astfel de politicã apare ca un aport funcþional la creºterea generalã
a economiei ºi a potenþialului de producþie pe termen mediu sau lung.
Tocmai de aceea, numeroase þãri au trecut de la preocupãri ºi
intervenþii de stat, axate strict pe anumite regiuni-problemã, la conºtiinþa
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necesitãþii amenajãrii generale a teritoriului care sã poatã atenua
discrepanþele dintre diferitele regiuni ale unei þãri.

3. Corelaþia: structuri teritoriale-politici regionale
în unele þãri europene
Problemele regionale, prin natura ºi conþinutul lor, diferã foarte mult
de la o þarã la alta, ele fiind rezultatul unor condiþii ºi factori specifici care
caracterizeazã fiecare þarã. Ca urmare, ºi soluþionarea lor, în afara câtorva
elemente comune, prezintã numeroase particularitãþi, atât în ceea ce
priveºte obiectivele politicilor regionale, mijloacele de realizare, cât ºi
structurarea spaþialã, zonarea ºi/sau regionalizarea teritoriului în aºanumitele “zone de intervenþie” care asigurã cadrul pentru concretizarea ºi
implementarea acestor obiective1.
În legãturã cu acest ultim aspect, cel al necesitaþii delimitãrii “zonelor
de intervenþie”, ca ºi evidenþierea interdependenþelor care existã între
aceastã acþiune ºi obiectivele politicilor regionale, ne propunem o scurtã
incursiune în experienþa câtorva þãri europene2.
În Anglia, repartizarea activitãþii economice ºi populaþiei nu a fost
niciodatã omogenã. Dupã rãzboi, transformãrile economice au avut tendinþa
sã concentreze pierderile de populaþie în regiunile din nordul þãrii, în timp ce
dezvoltarea noilor industrii prelucrãtoare ºi activitãþilor de servicii s-a fãcut
mai ales în sud ºi zonele de centru (Midlands), în special în capitalã ºi
periferia sa, provocând uneori lipsã de forþã de muncã, presiuni inflaþioniste
ºi suprapopulare în oraºe.
Delimitarea regiunilor, putând beneficia de un ajutor din partea
statului, a suportat de-a lungul timpului numeroase modificãri. În 1964 a fost
adoptat un sistem global de planificare regionalã, acoperind ansamblul þarii,
teritoriul fiind divizat în unsprezece regiuni de planificare. În anii care au
urmat, în condiþiile în care organizarea administrativ-teritorialã se realizeazã
1

2

De exemplu: obiectivul unei politici “naþionale”, de reechilibrare socioeconomicã. O
astfel de acþiune poate fi consideratã ca un aport la creºterea generalã a economiei ºi
a potenþialului ei productiv. De aceea, politica regionalã, în concepþia multor þãri
membre OCDE, este o politicã de tip macroeconomic, ceea ce nu împiedicã o regiune,
care dispune de autonomie ºi puterea necesarã, de a avea propria sa politicã
“regionalã” care sã aibã ca scop reechilibrarea diverselor zone în interiorul regiunii sau,
în cadrul naþional, sã restabileascã un echilibru între aceastã regiune ºi altele.
Organisation de Coopération et de Développement Economique, Déséquilibres
regionaux et pérformances des économies nationales, Paris, 1987.
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pe douã niveluri – comune, oraºe, districte, pe de o parte, comitate, pe de
altã parte au fost întreprinse alte modificãri atât în ceea ce priveºte zonele
care sã beneficieze de ajutor cât ºi legat de metodele utilizate pentru a
încuraja dezvoltarea. Au fost create trei tipuri de regiuni asistate, beneficiind
de un ajutor diferenþiat:
− regiuni de dezvoltare; au fost definite prima oarã în 1934 ºi
redefinite de atunci de mai multe ori; în 1984, o datã cu reducerea
fondurilor de ajutoare, a scãzut atât numãrul cât ºi mãrimea
acestor zone;
− regiuni speciale de dezvoltare (Irlanda de Nord);
− regiuni intermediare, al cãror numãr s-a redus dupã 1982, dar a
crescut din nou dupã 1984.
Aceste regiuni acoperã împreunã douã treimi din suprafaþa þãrii ºi
cuprind douã cincimi din populaþia sa.
În 1972, regiunile de planificare economicã au cãpãtat denumirea de
“regiuni standard de planificare”, împãrþite în subregiuni. Aceastã împãrþire
reprezintã unitãþile teritoriale de referinþã în cadrul analizelor statistice fãcute
de guvern. Regiunile standard de planificare sunt în numãr de opt ºi cuprind
46 sub-regiuni în care se includ 39 þinuturi tradiþionale ºi 7 arii
metropolitane.
Paralel cu mãsurile de politicã economicã a fost elaborat un sistem de
amenajare a teritoriului; au fost create 22 oraºe noi cu scopul de a atenua
presiunile care se exercitã în marile conurbaþii ºi s-a pus în practicã un
sistem general de reglementare a utilizãrii solului cu scopul de a asigura
echilibrul între oraºe ºi sate, între zonele industriale ºi rezidenþiale ºi pentru
a proteja environmentul. Politica regionalã ºi strategia economicã au avut la
bazã, în cea mai mare parte, principiul de a crea locuri de muncã acolo
unde existã forþã de muncã. În acest scop, în cadrul planificãrii economice
ºi amenajãrii teritoriului s-a realizat ameliorarea ansamblului infrastructurii
naþionale pe întreg teritoriul: reþele de autostrãzi, instalaþii portuare,
aprovizionarea cu energie etc. Este important de menþionat, cã obiectivele
regionale au jucat un rol din ce în ce mai mare în determinarea politicii
naþionale de echipare ºi dezvoltare.
În Austria, stat federal, mãsurile de politicã regionalã – constând în
principal în mãsuri de ajutor pentru ocuparea forþei de muncã, mobilitate
profesionalã, investiþii speciale pentru diverse dotãri, subvenþii acordate
zonelor agricole – mãsuri cu caracter stimulativ, se aplicã urmãtoarelor
categorii structurale spaþiale: districtelor agricole, zonelor industriale care
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trebuie sã rezolve probleme de structurã, zonelor de la graniþa esticã,
zonelor insuficient dotate, districtelor miniere, exploatãrilor agricole la
altitudine medie ºi regiunilor alpine.
Probleme deosebite ridicã anumite regiuni care nu au participat la
dezvoltarea economicã generalã ºi nu au gãsit mijloace pentru a opri
migraþia populaþiei spre alte zone datoritã condiþiilor geografice ºi
configuraþiei lor (este cazul regiunilor de munte ºi agricole din apropierea
graniþei de est), fie datoritã diminuãrii cererii pentru ceea ce poate da o
anumitã zonã (este vorba de regiunile de exploatare a huilei). Urbanizarea
crescândã a antrenat, de asemenea noi probleme datoritã proliferãrii ºi
aglomerãrii oraºelor ºi poluãrii environmentului.
Dinamica economiei austriece a fost aºadar diferitã în funcþie de regiuni. “Problema regionalã” care a rezultat a devenit o problemã complexã,
aceea de a realiza un echilibru satisfãcãtor între obiective opuse: o economie productivã ºi o justã creºtere regionalã, mobilitatea necesarã ºi o repartiþie stabilã a populaþiei, dezvoltarea economicã ºi protejarea mediului.
Maniera în care s-au abordat aceste probleme au fost mai degrabã
paleative decât preventive.
Începând cu a doua jumãtate a anilor ’60, perspectiva a devenit mai
globalã, depunându-se eforturi pentru implementarea unui mecanism mai
eficace de coordonare a acþiunii statului federal cu cele ale guvernelor
landurilor, în scopul realizãrii obiectivelor definite mai clar.
O “strategie” regionalã nu s-a elaborat încã, datoritã antagonismului
între creºterea economicã ºi echilibrul regional ºi din cauza dificultãþilor pe
care le antreneazã existenþa mai multor autoritãþi într-un sistem federal.
Este însã important de subliniat rolul din ce în ce mai mare pe care îl au
consideraþiile de ordin regional în elaborarea politicilor naþionale.
Cu toate dimensiunile restrânse ale Belgiei ºi existenþa unei bune
reþele de comunicaþii, disparitãþile regionale au constituit una din trãsãturile
evidente ale dezvoltãrii ºi ele prezintã importanþã pe plan politic datoritã
împãrþirii þãrii în douã comunitãþi importante.
Începând cu 1959, politica regionalã s-a extins progresiv, ajungând sã
cuprindã regiunile atinse sau susceptibil de a fi atinse de ºomaj structural,
regiunile cu industrii în declin, nivel de viaþã mai puþin ridicat sau creºtere
economicã lentã, denumite “regiuni” sau “zone de dezvoltare”.
Din 1974 existã dispoziþii legale privind regionalizarea unui ansamblu
de probleme în domeniile economic ºi social, sãnãtate, probleme de
securitate sociala, iar din 1974 se utilizeazã ºi regionalizarea investiþiilor
bugetare.
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Regiunile care trebuie sã facã obiectul planurilor de amenajare sunt
desemnate de Rege dupã consultarea Comisiei Naþionale ºi la propunerea
organismelor regionale publice sau private. Prin Decizia Regalã din
12.02.1976, au fost desemnate urmãtoarele regiuni:
− în Flandra: 5 regiuni care sunt identificate cu provinciile flamande;
− în Walonia: o singurã regiune acoperã ansamblul teritoriului;
− în Regiunea bruxelezã: ansamblul celor 19 comune ale aglomerãrii.
Pe baza acestui decupaj regional sunt pregãtite planurile regionale
care conþin:
− indicarea situaþiei existente;
− mãsuri generale de amenajare cerute de nevoile economice ºi
sociale ale regiunii.
Planul mai poate conþine:
− mãsuri generale de amenajare a reþelei principalelor cãi de
comunicaþie;
− principii generale de ordin estetic;
− indicarea limitelor aproximative ale sectoarelor.
Conform acordului încheiat în 1976 între statul belgian ºi Societatea
Dezvoltãrii Regionale a Waloniei se prevãd pentru planul regional al
Waloniei urmãtoarele studii:
− identificarea axelor de dezvoltare;
− sinteza spaþialã a resurselor;
− lista proiectelor deja programate;
− evoluþia doritã a structurii spaþiale în relaþie cu ierarhia centrelor ºi
nivelul serviciilor lor colective, ca ºi potenþialul dezvoltãrii
socioeconomice a regiunilor rurale;
− reprezentarea cartograficã a infrastructurilor de transport preconizate.
Ajutoarele de stat acordate expansiunii sau reconversiei industriei ºi
ameliorãrii structurilor naþionale ºi regionale sunt importante pentru
ansamblul þãrii ºi ele sunt repartizate aproape egal între Flandra ºi Walonia.
În Flandra investiþiile sunt destinate adesea noilor întreprinderi, iar în
Walonia au un aspect de consolidare.
Se apreciazã cã prin politicile regionale investiþiile ar trebui orientate
pe o duratã lungã cãtre acele regiuni care cunosc cele mai grave probleme
economice în materie de ocupare a forþei de muncã ºi venituri ºi în acest
scop sã sporeascã acþiunea de coordonare a politicii industriale în aceste
zone.
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În Danemarca, la fel ca ºi în numeroase alte þãri, schimbãrile în
structura economicã a þãrii ºi îndeosebi industrialã, au determinat evoluþii
divergente ale diferitelor pãrþi ale þãrii. Numãrul locurilor de muncã s-a
diminuat în regiunile rurale ºi a crescut în cele urbane. ªomajul a crescut în
zonele rurale, iar fluxurile migratorii au contribuit la expansiunea zonelor
urbane, îndeosebi a capitalei.
Aceastã situaþie a fãcut necesarã iniþierea unor mãsuri de politicã
regionalã. Aceasta a cunoscut mai multe faze ºi a suportat mai multe
modificãri pânã la delimitarea oficialã, în baza unor criterii obiective, a
“zonelor de dezvoltare”.
Delimitarea zonelor de dezvoltare a avut drept scop cunoaºterea
exactã a acelor zone care aveau nevoie sã concentreze ajutoare de stat
pentru crearea de întreprinderi industriale ºi dezvoltarea activitãþilor terþiare,
activitãþi care sã atragã populaþia ºi sã ducã la creºterea veniturilor
acesteia.
În 1974, prin dispoziþii legislative s-a instituit o politicã generalã de
amenajare a teritoriului cu întindere naþionalã ºi regionalã, urmãrind în
special sã controleze utilizarea solurilor ºi resurselor naturale în interesul
colectivitãþii ºi sã promoveze o dezvoltare uniformã a þãrii.
Situaþia zonelor de dezvoltare în raport cu restul þãrii s-a ameliorat
într-o anumitã mãsurã, dacã se are în vedere creºterea industrialã ºi a
venitului mediu. Acest lucru se considerã insuficient însã, ceea ce face
necesarã continuarea aplicãrii mãsurilor de politicã regionalã (împrumuturi,
invenþii etc.).
Specialiºtii danezi apreciazã cã pentru asigurarea echilibrului regional
– problemã atât de persistentã – este necesar nu numai sã se acorde o
atenþie specialã ºi ajutor zonelor de dezvoltare desemnate, dar în acelaºi
timp nu trebuie sã se menþinã în mod rigid repartiþia existentã a populaþiei.
Inegalitãþile regionale au fost mai acute în Finlanda decât în
numeroase alte þãri. În regiunile cu densitate scãzutã, adicã în Nordul ºi
Estul þãrii ca ºi în Arhipelagul de Sud-Vest, ºomajul a fost superior mediei
naþionale, iar un flux important de emigrare a antrenat o diminuare a
populaþiei în aceste regiuni ºi o creºtere a celei din Sudul þãrii, industrializat
ºi urbanizat, în special în regiunea Helsinki, unde sectoarele industriei ºi
serviciilor au cunoscut cele mai puternice creºteri.
Politica de dezvoltare regionalã, menitã sã realizeze o mai mare
egalitate între regiuni a debutat prin mãsuri ad-hoc. Începând însã cu 1966
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s-a trecut la definirea celor douã “zone de dezvoltare” ºi a zonelor care
aveau dreptul sã primeascã un ajutor special.
Cele douã “zone de dezvoltare”, reprezentând aproximativ 3/4 din
suprafaþa þãrii ºi aproape jumãtate din populaþie, primesc o formã de ajutor
regional diferenþiat. În interiorul acestor zone s-au constituit “regiuni special
asistate” cuprinzând Nordul extrem ºi Arhipelagul de Sud-Vest, regiuni care
beneficiazã de ajutor susþinut. De asemenea, anumite comune situate în
afara zonelor de dezvoltare sunt considerate ca “zone asistate”.
Mãsurile de politicã regionalã (stimularea întreprinderilor sã
investeascã în zonele de dezvoltare, ajutoare acordate municipalitãþilor
pentru construirea de uzine ºi calificare profesionalã, subvenþii directe în
perioada demarajului, instalãrii de noi întreprinderi sau extinderea
întreprinderilor vechi, proiecte de investiþii publice) au avut ºi au ca obiectiv,
încurajarea dezvoltãrii ºi crearea de locuri de muncã în zonele insuficient
dezvoltate ºi, în acelaºi timp, rezolvarea problemei aglomerãrii zonelor
urbane.
Specialiºtii apreciazã cã în Finlanda politica de creºtere poate intra în
conflict cu obiectivele “echilibrului regional”, în mãsura în care sudul þãrii
este regiunea cea mai bine situatã pentru amplasarea industriilor moderne.
Ca ºi în alte economii dinamice ºi în Franþa creºterea economicã ºi
modificãrile de structurã au antrenat dezechilibre regionale care au
necesitat delimitarea zonelor de intervenþie ºi politici regionale adecvate.
Anumite regiuni, îndeosebi din Vestul þãrii, au suferit de o subpopulare,
slabã industrializare ºi slabã dotare, venituri inferioare mediei ºi pierderi de
populaþie. Declinul minelor de cãrbuni din centrul, sudul ºi nordul þãrii a
creat probleme de acelaºi gen ºi necesitatea creãrii de noi locuri de muncã.
În schimb, problema creºterii urbane s-a accentuat prin concentrarea
excesivã, în regiunea parizianã, a industriei, serviciilor ºi profesiunilor
generatoare de venituri ridicate.
Aceste dezechilibre ºi aceste disparitãþi, considerate inacceptabile, au
determinat iniþierea unei politici regionale, parte integrantã a politicii
naþionale, având drept scop sã asigure un echilibru mai bun între regiuni. În
acest scop, þara a fost “decupatã” mai întâi, în 1954 în “circumscripþii de
acþiune regionalã”, iar apoi în “regiuni de program”. În continuare, politica
regionalã a evoluat în cadrul planificãrii naþionale indicative ºi s-a
transformat într-o politicã globalã de amenajare a teritoriului, aplicabilã
pentru ansamblul þãrii, 22 regiuni-program acoperind întreg teritoriul þãrii.
Natura globalã a abordãrii adoptate în materie de politicã regionalã, se
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reflectã nu numai în cuprinderea întregului teritoriu al þãrii, ci ºi în faptul cã
ea vizeazã toate aspectele dezvoltãrii: economie, urbanism, infrastructurã
materialã ºi socialã etc. Franþa, având o organizare instituþionalizatã pe trei
niveluri de administrare localã, are pe lângã cele 22 de regiuni amintite, 96
departamente ºi 36.500 comune. De altfel, structura teritorialã având douã
sau trei niveluri de colectivitãþi teritoriale este caracteristicã, cu excepþia
Luxemburgului, tuturor þãrilor membre CEE.
Între mãsurile iniþiate în cadrul politicii regionale sunt importante de
amintit cele care au avut ca scop orientarea forþei de muncã spre zonele
desemnate ca zone de intervenþie, orientarea investiþiilor pentru
echipamente colective îndeosebi cãtre “metropolele de echilibru” care
trebuia sã constituie “mari poli de creºtere”. Aceste mãsuri “pozitive” au fost
completate de mãsuri “negative” având ca scop sã frâneze o nouã
expansiune industrialã în regiunea parizianã. Totuºi, eforturile fãcute în
favoarea regiunilor au fost dispersate pe ansamblul þãrii ºi amploarea lor nu
a fost suficientã pentru a permite altceva decât o anumitã modificare a
tendinþelor, care a fãcut necesarã adaptarea unei politici regionale.
Începând cu al X-lea Plan, se pune problema unei renovãri a politicii
de amenajare a teritoriului în vederea integrãrii armonioase a teritoriului
francez în spaþiul european, pentru a permite Franþei sã beneficieze de
creºterea prosperitãþii ºi de dinamismul pe care o va antrena realizarea
marii pieþe europene. Aceastã politicã îºi fixeazã ca principale obiective:
− scoaterea din izolare a unor zone printr-un program de infrastructurã cu finalitate europeanã ºi constituirea unor poli de dezvoltare
capabili sã capteze binefacerile Europei ºi sã întreþinã legãturi
strânse cu o reþea de oraºe de mãrime medie;
− orientarea cu prioritate a acþiunilor statului cãtre regiunile cu particularitãþi puternice (Corsica) ºi cãtre departamentele ºi teritoriile de
peste mãri.
Elaborarea unei politici naþionale de amenajare a teritoriului în context
european poate constitui premisa rezolvãrii problemelor regionale franceze.
În Germania, celor 21 regiuni de dezvoltare definite într-o primã
etapã, li s-au substituit, mai târziu, un decupaj al teritoriului în 170 “regiuni
economice” acoperite prin sistemul de înregistrare statistic, bazat pe
indicatori sociali. Zonele de dezvoltare reprezentau, cãtre mijlocul anilor 70,
aproximativ 60% din teritoriul naþional. Urmare a rapidei adaptãri a politicii la
schimbãrile condiþiilor economice ale diverselor regiuni, au fost operate
numeroase modificãri de regionalizare. Azi se þine cont ºi de ºomajul
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structural care afecteazã regiuni care la început nu beneficiau de un ajutor
regional.
Zonele de intervenþie privesc în prezent mai puþin de 30% din
populaþie. Teoria dezvoltãrii regionale numitã “Zentrale Orte”, axatã pe
“centre urbane” ºi “poli de dezvoltare”, a permis sã se facã racordul cu
planificarea teritorialã ºi urbanã care formeazã un domeniu de competenþã
ºi intervenþie distinctã de cele ale politicii regionale.
Zonele cãrora trebuie sã li se aloce în mod prioritar resurse disponibile au fost definite în Programul Federal de amenajare a teritoriului (elaborat
prin negocieri între nivelul Federal ºi landuri ºi aprobat de Guvernul Federal
ºi Guvernele landurilor) al cãrui obiectiv îl reprezintã eliminarea sau cel
puþin reducerea disparitãþilor structurale între regiunile Germaniei. Este
vorba de douã categorii de zone ºi anume: zonele care prezintã probleme
legate de distribuþia spaþialã a populaþiei ºi zonele cu deficienþe structurale
deosebite. În aceste programe se formuleazã cerinþa ca mijloacele de
acþiune sã fie concentrate pe “axe” ºi “centre de dezvoltare”.
La nivelul landurilor elementele structurale spaþiale care trebuie sã fie
preluate ºi concretizate în planurile de dezvoltare a landurilor sunt definite în
Programul de Dezvoltare al fiecãrui land ºi anume:
− structura spaþialã de bazã: zonele centrale ale regiunilor urbane,
zonele periurbane, la marginea regiunilor urbane, aglomeraþiile
izolate, zonele rurale – fiecare categorie având obiective specifice;
− o ierarhie a locurilor centrale, reprezentând condiþia prealabilã
pentru o concentrare a resurselor publice necesare dezvoltãrii
infrastructurilor ºi echipamentelor (dotãrilor);
− un sistem de centre ºi axe de dezvoltare bazat pe sistemul
locurilor centrale;
− zone de importanþã deosebitã, cum ar fi spaþiile deschise.
Iatã cum au fost concretizate aceste elemente structurale spaþiale în
cadrul a 6 planuri de Dezvoltare a landului Nordrhein-Westfalen.
Planul de dezvoltare nr. I/II adoptat în 1979 a fost denumit “Structura
spaþialã ºi urbanã”. Reprezentarea cartograficã a acestui plan cuprindea:
− delimitarea zonelor centrale ºi zonelor periurbane (regiuni urbane),
a zonelor rurale ºi aglomerãrilor izolate. Delimitarea s-a efectuat
pe baza densitãþii populaþiei ºi a numãrului locurilor de muncã. Au
fost luate de asemenea în consideraþie interrelaþiile regionale,
tendinþele de dezvoltare ºi caracteristicile specifice acestor zone;
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− ierarhia locurilor centrale pe ansamblul teritoriului landului care are
o valoare normativã; sunt indicate infrastructurile ºi diversele dotãri
(echipamente) care caracterizeazã standardul minim al diverselor
locuri centrale;
− sistemul centrelor ºi axelor de dezvoltare.
Pentru toate aceste elemente structurale spaþiale este precizatã
evoluþia demograficã, repartizarea funcþiilor între centrele regiunilor urbane
ºi funcþiile care revin centrelor de nivel mediu”.
Planul de dezvoltare nr. III – adoptat în 1976 conþine informaþii
privitoare la elaborarea planului ºi detalii asupra zonelor.
Sarcina principalã a planului a constat în echiparea, dotarea ºi protejarea zonelor de importanþã deosebitã cum sunt spaþiile deschise ºi care au
suportat dezvoltãri nedorite ºi chiar dãunãtoare. Este vorba de urmãtoarele
zone:
a) zone importante pentru economia hidraulicã;
b) zonele de recreare, centre de agrement ºi loisir.
Planul de dezvoltare nr. IV a fost adoptat în 1980. Acesta se referã
la zonele unde sunt aplicate restricþii în scopul protejãrii populaþiei împotriva
zgomotului aeroporturilor. Planul asigurã în acelaºi timp, o dezvoltare
convenabilã a traficului aerian ºi o protecþie suficientã a populaþiei contra
efectelor chiar ºi ale acestui trafic.
Planul de dezvoltare nr. V cuprinde reprezentarea spaþialã ºi protejarea resurselor minerale exploatabile pe teritoriul landului. Delimiteazã, în
corelaþie cu planurile de dezvoltare ale districtelor, zãcãmintele de cãrbuni,
minereuri ºi alte resurse minerale de folosinþã industrialã: sare, lignit, roci
dure ºi moi ºi le asigurã protecþia.
Planul de dezvoltare nr. VI a fost adoptat în 1978; cuprinde zonele
rezervate marilor proiecte (inclusiv amplasamentele pentru centrale energetice) care sunt de importanþã deosebitã pentru structura economicã a landului. Suprafeþele ºi amplasamentele conþinute în Planul de Dezvoltare nr. VI
au fost selecþionate pe baza unui numãr important de criterii. Planul conþine:
− toate zonele pentru marile proiecte cu o suprafaþã de cel puþin 200
ha destinate creãrii de noi ºi importante întreprinderi;
− amplasamentele pentru construirea centralelor energetice.
În Italia expansiunea economicã pe care a cunoscut-o þara în
perioada de dupã rãzboi nu a permis totuºi acesteia sã reducã “dualismul”
istoric al structurii economice, adicã contrastul dintre Nord ºi Sud care a
constituit una din caracteristicile ei chiar de la unificare.
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Dezechilibrul regional a rãmas marcant în primii ani de dupã rãzboi –
în cele trei regiuni din Nord-Vest, concentrarea industrialã era puternicã ºi
producþia eficientã, veniturile erau mai ridicate ºi exporturile de capital
apreciabile:
− regiunea centralã – veniturile erau mai scãzute, în special în
sectorul industrial, dar agricultura era mai puternicã ºi prin aceasta
se putea asigura un echilibru între populaþie ºi resurse;
− sudul ºi insulele se caracterizau printr-un nivel al veniturilor extrem
de scãzut, un dezechilibru între populaþie ºi resurse, o agriculturã
sãracã, o absenþã cvasitotalã a industriei ºi o slabã dotare
economico-socialã.
Dezechilibre existau chiar în cadrul regiunilor din Nord ºi Centru,
urbanizarea marilor centre antrenând penuria de locuinþe, suprapopularea,
aglomerarea, poluarea ºi alte dificultãþi de ordin social sau legate de
degradarea environmentului.
Pentru rezolvarea acestor mari ºi profunde dezechilibre, au fost adoptate numeroase mãsuri guvernamentale, având ca scop sã canalizeze o pondere mai mare a resurselor de investiþii cãtre sud ºi alte regiuni defavorizate.
Se poate spune însã cã o politicã regionalã, în aspectul ei modern, a
fost lansatã o datã cu crearea aºa-numitei “Cassa per il Mezzogiorno”, la
începutul anilor ’50, care prin planuri plurianuale a stabilit mãsuri de reformã
agrarã ºi investiþii masive pentru dezvoltarea infrastructurii. Aceste prime
acþiuni care constituiau planuri de preindustrializare, au fost urmate în 1957
de un ansamblu de dispoziþii pentru promovarea industrializãrii ºi creºterii
creditelor alocate de Cassa ºi de un program pe termen lung (5 ani) de
stimulare mai largã ºi de amenajare a teritoriului, privind dezvoltarea
industrialã. În 1960, mãsurile de politicã regionalã au fost revizuite. Au fost
dublate eforturile în scopul eliminãrii problemelor persistente ºi profund
înrãdãcinate în anumite regiuni, îndeosebi în Sud, prin adoptarea în cadrul
planurilor naþionale a obiectivelor regionale, întãrirea sistemului de
stimulare, o mai bunã coordonare între organele centrale ºi regionale,
concesionarea creditelor mai importante ºi intervenþia întreprinderilor cu
investiþii de stat în marile proiecte de dezvoltare regionalã. În 1971 au fost
aduse alte modificãri în organizare ºi noi modalitãþi de acþiune, care au la
bazã principiul înscris în legislaþie ºi anume cã “dezvoltarea Meridionalã
constituie un obiectiv esenþial al planificãrii economiei naþionale”.
Politica regionalã a evoluat cãtre o abordare globalã, ale cãrei
caracteristici esenþiale sunt:
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− dezvoltarea mecanismelor administrative;
− gestiunea resurselor;
− orientarea investiþiilor;
− aprecierea ºi evaluarea metodelor ºi rezultatelor.
Cu toate progresele realizate, nu s-a ajuns la stadiul în care creºterea
obþinutã în sud sã fie suficientã pentru ca sã-i permitã în continuare o
dezvoltare autonomã ºi în ritmuri mai ridicate decât ale regiunilor dezvoltate
pentru eliminarea disparitãþilor fundamentale. Se considerã necesar un
aport substanþial al resurselor provenind din exteriorul þãrii.
Ca ºi în alte þãri ºi în Olanda structurarea spaþialã a þãrii, în zone care
se confruntau cu diverse probleme economice ºi sociale ºi care reclamau
intervenþia statului, a suportat modificãri de la o perioadã la alta, pentru ca
zonele delimitate sã reflecte cât mai corect acele spaþii economice ºi sociale
aflate în dificultate.
Industrializarea ºi creºterea comerþului ºi a schimburilor internaþionale
au antrenat o puternicã concentrare a populaþiei în cele trei provincii
occidentale ºi o tendinþã de migraþie cãtre aceste regiuni a populaþiei din
regiunile care înregistrau o diminuare a locurilor de muncã din agriculturã.
S-a constatat, de asemenea, o creºtere a ºomajului în anumite regiuni de
graniþã.
Puternica concentrare a populaþiei în vestul þãrii a pus probleme
legate de congestionare, utilizarea terenurilor ºi de environment. De aceea,
la sfârºitul anilor ’50, a fost necesar sã se treacã la rezolvarea problemelor
de congestionare prin susþinerea dezvoltãrii regiunilor cu un sold migratoriu
negativ. O altã problemã care se punea era aceea a creãrii de locuri de
muncã în acele zone unde au dispãrut numeroase locuri de muncã, ca
urmare a închiderii minelor de cãrbuni din Limbourg.
Într-o primã fazã s-au identificat regiunile cu ºomaj structural, asupra
lor concentrându-se numeroase mãsuri de politicã regionalã menite sã
încurajeze industrializarea acestora. În perioada 1952-1959, aceste mãsuri sau aplicat la nouã regiuni care înregistrau procente ridicate de ºomaj, cãrora
li s-a ameliorat în primul rând infrastructura ºi îndeosebi li s-au creat ºi
amenajat drumurile de acces spre alte regiuni. Un anumit numãr de localitãþi
au fost desemnate ca centre de dezvoltare; în aceste centre s-au implantat
diferite întreprinderi industriale pe baza unor investiþii subvenþionate de stat.
Principalul obiectiv l-a constituit creºterea industrialã autonomã a regiunilor
cu sold migratoriu deficitar, adicã al provinciilor din apropierea graniþelor de
Nord ºi Sud. Dezvoltarea anumitor centre a avut ca scop sã creeze din
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acestea, oraºe destul de importante, capabile sã stimuleze progresul
economic ºi social al ansamblului zonei din care fãceau parte.
Un anumit numãr de alte regiuni au fost desemnate ca zone de
“reconversie” ºi li s-au aplicat mãsuri de stimulare a industriei regionale.
În 1971 s-a ajuns la concluzia cã celor mai multe zone desemnate ca
“zone de dezvoltare” li s-au creat condiþii de dezvoltare autonomã; în
consecinþã, resursele, respectiv subvenþiile de stat au început sã fie
concentrate în regiunile unde problemele erau mai grave, ºi anume în
nordul ºi sudul Limbourg-ului. Pentru aceste regiuni s-a decis ca politica sã
fie axatã pe subvenþii pentru diverse dotãri, infrastructurã ºi implantarea
serviciilor administrative.
Aºadar, zonele în care se aplicã diferite mãsuri de politicã regionalã
sunt:
1) regiunile de dezvoltare ºi reconversie constituite îndeosebi în
nordul ºi sudul Limbourg-ului ºi unde se concentreazã întregul
ajutor regional;
2) regiunile unde se doreºte o limitare ºi o frânare a creºterii, adicã în
Olanda meridionalã, provincia Utrecht ºi Olanda nordicã (cu
excepþia nordului extrem). În aceasta zonã, obiectivul este de a
încetini ritmul investiþiilor, de a atenua efectele negative ale
concentrãrii excesive ºi de a contribui la o mai bunã repartizare a
investiþiilor pe ansamblul þãrii. O altã laturã a acestei politici a
constat în transferarea anumitor servicii ºi a forþei de muncã din
Haga cãtre pãrþile nordice ºi sudice ale Limbourg-ului, care
beneficiau de mãsuri stimulative.
Este important de subliniat faptul cã în Olanda mãsurile de politicã
regionalã se combinã cu amenajarea teritoriului ºi planificarea socialã
pentru a contribui împreunã la o repartizare echilibratã a populaþiei ºi la
crearea unor condiþii satisfãcãtoare pe ansamblul þãrii.
Modificãrile în structura economicã a Suediei, determinate de o
creºtere economicã înfloritoare a þãrii, dupã rãzboi, au antrenat schimbãri la
nivel regional, afectând îndeosebi echilibrul între populaþia ruralã ºi
populaþia urbanã, expansiunea marcantã a regiunii Stockholm ºi diminuarea
proporþiei populaþiei rezidente în centru-nord, sud-est ºi nordul þãrii.
Veniturile cele mai scãzute s-au înregistrat acolo unde predominã
forþa de muncã agricolã. În general, veniturile sunt superioare mediei
naþionale în regiunea Stockholm ºi în alte zone metropolitane, ºi sunt mai
scãzute în districtele compuse din comune.

221
Confruntate cu asemenea probleme regionale, mãsurile de politicã
regionalã iniþiate ºi-au propus sã determine în aºa fel utilizarea resurselor
naþionale încât sã se poatã crea o structurã regionalã, în care diferitele pãrþi
ale þãrii sã se completeze reciproc, astfel încât sã se asigure pentru
ansamblul naþiunii, locuri de muncã, servicii ºi un environment satisfãcãtor.
Aceastã politicã a cunoscut o continuã evoluþie începând cu anii ’40; ca
momente mai importante pot fi reþinute: planificarea coordonatã la nivelul
provinciilor (în 1967), un sistem de subvenþii pentru transport ºi prime pentru
crearea de noi locuri de muncã (în 1970) ºi un program de acþiune regionalã
lansat în 1970.
Programul de acþiune regionalã instituit vizeazã patru tipuri de
centre ca funcþii specifice:
− marile metropole;
− centrele principele;
− centrele regionale;
− centrele comunale.
În cadrul planificãrii generale pe ansamblul þãrii sunt definite:
− zonele de ajutor general (care acoperã 2/3 din þarã ºi 1/5 din
populaþie);
− zonele de ajutor special, care beneficiazã de mãsuri de susþinere,
adicã de ajutoare de dezvoltare regionalã: ajutoare de implementare
a diferitelor întreprinderi, (împrumuturi, subvenþii, garanþii, rambursarea cheltuielilor de mutare); subvenþii pentru calificarea profesionalã ºi prime pentru crearea de locuri de muncã, fonduri de investiþii,
constituite de întreprinderi scutite de impozite prin prelevãri asupra
bugetelor lor; transferarea serviciilor administraþiei centrale; subvenþii
comunelor; crearea centrelor industriale în zone de ajutor special;
subvenþii ºi reducere de tarif pentru transporturile ºi echipamentele
colective urbane; credite industriei ºi împrumuturi micilor întreprinderi.
Marile aglomeraþii urbane, deºi nu sunt definite ca zone, totuºi
descongestionarea acestora ºi crearea unor noi poli de creºtere reprezintã
un obiectiv principal al politicii regionale suedeze.
Prezentarea succintã a evoluþiei ºi modului în care s-au corelat
structurile teritoriale ºi politicile regionale în cele zece þãri europene ne dã
posibilitatea desprinderii câtorva aspecte semnificative.
Apare cât se poate de evident un fapt, care este prezent ºi în
condiþiile þãrii noastre, ºi anume acela cã anumite zone, în mod tradiþional,
au prezentat mai multã atracþie pentru populaþie, fiind utilizate fie pentru
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activitãþi economice specifice, fie au constituit puncte focalizatoare pentru
comerþ ºi comunicaþii, devenind în timp zone puternic dezvoltate din punct
de vedere economic ºi al dotãrilor social-culturale.
Atractivitatea anumitor zone este în mare parte datoratã unor factori
geo-economici ºi istorici. Unii autori considerã chiar ca unul din factorii cei
mai importanþi, forþa inerþiei istorice sau ceea ce s-ar putea numi “modelele
trecute ale dezvoltãrii”.
Atractivitatea unor zone în detrimentul altora a condus la o serie de
dezechilibre între diferitele regiuni ale þãrilor, dezechilibre pe care cele mai
multe autoritãþi le mãsoarã prin câþiva indicatori de bazã: densitatea
populaþiei, rata ºomajului, populaþia ocupatã, veniturile populaþiei,
PIB/locuitor. De fapt, aceºti indicatori se constituie în principalele criterii de
delimitare a “zonelor de intervenþie”, sau “zone de dezvoltare” care
beneficiazã de ajutor din partea statului.
Una din preocupãrile esenþiale ale tuturor guvernelor þãrilor analizate
o reprezintã, de mult timp, punerea în practicã a unor politici regionale
capabile sã reducã dezechilibrele fundamentale între regiuni, dar care totuºi
nu au avut efectele scontate, impunându-se gãsirea unor soluþii mai eficiente
pentru echilibrarea dezvoltãrii economice ºi sociale a diferitelor regiuni în
cadrul teritoriului naþional, pentru adaptarea structurilor economice la schimbãri ºi crearea unor noi poli de creºtere care sã se substituie marilor oraºe.
Nu în ultimul rând, trebuie evidenþiat ºi un aspect semnalat de mai
multe þãri ºi anume apariþia unor disfuncþionalitãþi în zone care altã datã nu
ridicau asemenea probleme. Aceastã situaþie a impus trecerea de la o politicã regionalã axatã strict pe anumite zone problematice la o politicã globalã
de amenajare a teritoriului, care sã promoveze nu numai teoretic, dar ºi
practic concepþia unitãþii teritoriului naþional ºi sã asigure echilibrul ansamblului þãrii.

4. Consideraþii privind structurarea teritoriului þãrii noastre
a) Organizarea administrativ-teritorialã. “Moºtenim un teritoriu gata
prelucrat, umanizat, urmele vechilor activitãþi depuse cunoscându-se ºi astãzi, spunea profesorul H.H. Stahl într-o conferinþã þinutã în 1969, referitoare
la organizarea administrativ-teritorialã înfãptuitã în 1968 (Organizarea
administrativ-teritorialã, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1969). Ele nu sunt uºor
de ºters ºi ar fi, de altfel, iraþional sã tragem cu buretele peste faþa þãrii ca
pe o tablã neagrã aºa ca sã putem lua totul de la capãt, hotãrând acum, în
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mod raþional unde sã aºezãm satele, pe unde sã tragem drumurile. Avem o
amenajare teritorialã gata înfãptuitã pe care o putem modifica, nu însã
ignora, fiecare generaþie retuºând numai acest sistem de amenajare
tradiþionalã potrivit tehnicii de care dispunem.”
Studiul acestei realitãþi, a organizãrii teritoriale existente, constituie o
problemã de interes practic, în afara schimbãrilor spontane (apariþia ºi
dispariþia de oraºe ºi reþele de drumuri) determinate de evoluþia tehnicii de
producþie, se adaugã ºi factorii de organizare a vieþii sociale. Peste “Naturã”
se aºazã o întreagã reþea de “limite” administrative, potrivit gradului de
dezvoltare socialã atins. În vremuri de demult þara noastrã era împãrþitã întro serie de mai mici “þãri” ale cãror denumiri s-au pãstrat, ca de exemplu:
“Þara Vrancei”, “Þara Bârsei”, “Þara Fãgãraºului”, “Þara Oaºului”. Aceste
forme administrative vechi au corespuns cândva cu formele de organizare
socialã a comunitãþilor tribale, cu mult înainte de întemeierea domniilor
autohtone, când oamenii se mai aflau confederaþi în forma cnezatelor ºi
voievodatelor. În Vrancea a existat, de exemplu, o astfel de confederare a
14 sate care s-a destrãmat abia la mijlocul secolului trecut, printr-un proces
social consemnat în acte scrise.
O datã cu întemeierea statului, a fost necesar sã se traseze limite
administrative mai mari, din ce în ce mai precis delimitate, pe mãsurã ce
însuºi statul îºi sporea capacitatea administrativã. Astfel, în Moldova apar
“ocoalele”, apoi “þinuturile” ºi, pânã la urmã, “judeþele”, iar în Þara
Româneascã de la început “judeþele”.
În Moldova aceste limite administrative au fost trase în special în jurul
oraºelor ºi de aceea majoritatea vechilor judeþe din Moldova poartã numele
oraºului lor central: Iaºi, Suceava, Bacãu etc. În timp ce în Þara Româneascã judeþele se delimiteazã în special în jurul cursurilor de ape, numirile
lor indicând clar acest lucru: Gorj ºi Dolj, adicã Jiul de Sus ºi de Jos,
Teleorman, Argeº, Ilfov, Ialomiþa, Prahova, Râmnic.
Multe judeþe au dispãrut (ca cele ale Jalesului, Motrului, Gilortului,
Pãdureþul etc.), fãcând loc altora mai potrivite cu schimbarea condiþiilor
economico-sociale ºi a nevoilor vieþii de stat.
Cunoaºterea istoriei noastre sociale este necesarã pentru a putea
trage anumite concluzii de ordin practic pentru prezent.
Diversele forme de organizare administrativã pe care le-a cunoscut
þara au încercat sã asigure concordanþa necesarã între “decupajul teritorial”
ºi dezvoltarea social-economicã a þãrii într-o anumitã etapã.
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Actuala organizare administrativã a þãrii, constând în 40 judeþe ºi
Municipiul Bucureºti, a fost realizatã în 1968, suportând câteva mici
modificãri în anii din urmã. Aceasta a înlocuit cele 16 regiuni administrative
cãrora li se subordonau 149 raioane administrative. Trecerea la organizarea
administrativã pe bazã de judeþe, stabilind ca unitãþi de bazã oraºul ºi
comuna a avut ca principal obiectiv eliminarea verigilor intermediare în
administrarea teritoriului.
Considerãm oportunã o reanalizare a actualei organizãri administrative a þãrii pentru a vedea în ce mãsurã corespunde stadiului de dezvoltare
economico-socialã a þãrii.
Pentru a aduce la zi o organizare teritorialã e nevoie sã se þinã seama
de multiplicitatea tuturor aspectelor vieþii sociale (în care scop este necesarã
cercetarea atentã ºi cunoaºterea tuturor fenomenelor pe care le implicã
viaþa socialã), de cadrul natural existent, de actuala sistematizare, de elementele de perspectivã ale dezvoltãrii. Sintetic spus, organizarea sistemului
teritorial-administrativ al þãrii trebuie sã se bazeze pe analiza corelatã a factorilor naturali, economici, demografici, sociali, istorici ºi tehnici pentru ca teritoriile delimitate sã fie unite prin comunitate de interese economice, socialculturale ºi tradiþii. Considerãm cã o organizare administrativã bine fundamentatã a teritoriului þãrii noastre poate constitui, în continuare, un cadru
adecvat unei planificãri teritoriale curente, conceputã într-o nouã viziune, ca
o planificare indicativã, vizând cu preponderenþa aspectele sociale.
b) Regionãri ale teritoriului þãrii. ªi în þara noastrã, ca ºi în alte þãri,
au existat ºi existã preocupãri pentru o structurare a teritoriului, alta decât
cea realizatã de organizarea administrativã ºi politicã, de regulã în entitãþi
teritoriale mai mari decât cele mai mari unitãþi administrative, respectiv
judeþele, cu scopul de a cuprinde realitatea în toatã complexitatea relaþiilor
ei ºi pentru a putea constitui un cadru valabil de diagnozã, dar ºi de
prognozã a fenomenelor economico-sociale teritoriale.1
Studiile de regionare realizate îndeosebi de geografi, în prima
jumãtate a secolului XX au fost considerabil influenþate de concepþiile pe
aceastã problemã rãspândite în Franþa ºi Germania. Aceste studii au
contribuit, pe lângã o cunoaºtere detaliatã a anumitor pãrþi din þarã, la
evidenþierea unor criterii generale de individualizare a unitãþilor teritoriale,
punându-se problema factorului determinant ºi a relaþiilor dominante ce
1

Punctele de vedere menþionate în continuare sunt citate de I. Ianoº în lucrarea Oraºele
ºi organizarea spatului geografic, Editura Academiei, 1987.
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dãdeau nota specificã ºi caracterele definitorii “regiunii naturale” ce se
delimita. Conceptul de “regiune naturalã” utilizat pe atunci avea aºadar
toate atributele unei zone complexe, economice ºi sociale aºa cum este
conceputã azi, dar cu denumiri extrem de variate: regiune economicã,
funcþionalã, de dezvoltare etc.
În anul 1936, Vintilã Mihãilescu este primul geograf român care face o
regionare la nivelul întregii þãri în 5 mari regiuni care se identificã cu marile
unitãþi naturale (pânã la un punct identice cu formele de relief): munþii,
platformele, Podiºul Transilvaniei, câmpiile, depresiunile. În 1938, acelaºi
geograf, pornind de la influenþa pe care o are relieful asupra economiei în
profil teritorial ºi considerând-o determinantã, delimiteazã patru mari
domenii economice: domeniul munþilor (forestier-pastoral-exploatãri
miniere), domeniul dealurilor (culturi mixte), domeniul câmpiilor (culturi de
câmp), domeniul apelor ºi luncilor (peºte-stuf).
Problematica regionalizãrii a continuat sã preocupe pânã în prezent,
atât sub aspect teoretic dar ºi practic, aproape în exclusivitate pe geografi,
economiºtii utilizând cadrul creat de organizarea administrativ-teritorialã. ªi
planificarea teritorialã iniþiatã în 1972 s-a realizat pe unitãþile administrative
existente: judeþ, municipiu, oraº, comunã.
Regionãrile realizate de geografi însã au cãpãtat tot mai mult un
conþinut economic. Astfel în Monografia RPR (1960) sunt individualizate pe
teritoriul þãrii 6 raioane economice, dar analiza economico-geograficã se
realizeazã tot la nivelul unitãþilor administrative datoritã sistemului înregistrãrilor statistice. M. Haºeganu (1957) ºi E. Molnar (1958) individualizeazã regiuni economico-geografice, având la bazã organizarea administrativ-teritorialã.
Dupã aceastã perioadã, caracterizatã prin unele operaþii de regionare
fãrã o bazã metodologicã bine pusã la punct, urmeazã o serie de preocupãri
pe linia definirii conceptului de regiune: V. Mihãilescu (1964, 1968), H.
Grumãzescu (1966), I. Popovici ºi colab. (1966), I. Sandru (1968).
Pe linia preocupãrilor de regionare economico-geograficã a þãrii se
înscrie ºi delimitarea pe teritoriul þãrii de cãtre I. Sandru (1969, 1975, 1978)
a ºase regiuni economico-geografice.
V. Mihãilescu (1970) reliefeazã existenþa a douã tipuri de regiuni
economico-geografice: omogene ºi eterogene. Dacã regiunile economice
omogene se identificã cu marile regiuni naturale (de relief), cele eterogene
sunt rezultatul deplasãrilor de populaþie ºi produse pentru industrie ºi
consum ºi sunt organizate în jurul centrelor urbane polarizatoare. Regiunea
eterogenã, fiind determinatã mai mult pe baze intuitive, chiar autorul a
considerat-o provizorie.
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Reamintim individualizarea pe teritoriul þãrii de cãtre V. Cucu (1977,
1982) a 12 ºi respectiv 10 zone funcþionale pe baza unor grupãri de judeþe,
fiecare zonã având cel puþin un centru de polarizare.
c) Concepþia “spaþiilor funcþionale macroteritoriale”
În lucrarea Oraºele ºi organizarea spaþiului geografic – studiul de
geografie economicã asupra teritoriului României1, I. Ianoº realizeazã o
structurare a teritoriului þãrii în 12 spaþii funcþionale macroteritoriale, care
reprezintã, dupã opinia noastrã, o posibilã soluþie privind cadrul necesar
implementãrii acþiunilor de politicã regionalã.
În concepþia autorului “spaþiile funcþionale macroteritoriale” pot
constitui cadre pentru selectarea unor variante optime de realizare a
echilibrelor spaþiale.
Individualizarea spaþiilor funcþionale macroteritoriale se bazeazã pe
depistarea principalelor subsisteme ale sistemului naþional de aºezãri,
subsisteme care, centrate pe un (mare) oraº cu funcþii zonale, alcãtuiesc
scheletul acestor entitãþi teritoriale. Pentru depistarea ºi delimitarea acestor
subsisteme autorul menþioneazã douã posibilitãþi, ºi anume:
a) depistarea, pornind de la cele mai mici aºezãri rurale, a direcþiei ºi
sensului fluxurilor principele de bunuri materiale, umane ºi
informaþii. Pe aceastã cale, de individualizare a marilor unitãþi
spaþiale, se pot determina ºi substructurile acesteia, pânã la cele
mai îndepãrtate ordine, dar existã pericolul unor erori privind
stabilirea limitei de indiferenþã dintre ele;
b) determinarea, în primul rând, a oraºelor cu funcþii macroteritoriale
ºi apoi pe cale inductivã limitarea spaþiului pe care îl coordoneazã
ºi l-ar putea coordona. Pentru aceasta a doua cale opteazã ºi autorul considerând-o mai adecvatã pentru scopul propus, respectiv
depistarea marilor spaþii funcþionale, nu ºi a subansamblurilor
acestora.
Aºadar, demersul metodologic l-a constituit stabilirea oraºelor cu
funcþii macroteritoriale ºi apoi, pe baza analizelor, a fondului de date de care
s-a dispus ºi a observaþiilor de teren, s-a delimitat întregul ansamblu
geografic determinat.
Pentru stabilirea oraºelor cu funcþii macroteritoriale s-a utilizat “indicele de similaritate” care permite obþinerea unor date mai precise asupra
1

Lucrare apãrutã în Editura Academiei, 1987, premiatã în 1990 cu premiul Academiei
Române.
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asemãnãrilor dintre mãrimile geografice în general (elaborat pe baza mai
multor metode: a arborelui linear, procedeul de estimare comparativã elaborat de O. Onicescu, 1970, diverse metode taxonomice). În acest scop, din
mulþimea oraºelor au fost selectate 94 oraºe (exceptând Oraºul Bucureºti),
cu cel puþin 20.000 locuitori, presupuse a exercita funcþii macroteritoriale.
Sistemul de caracteristici ale acestor oraºe s-a alcãtuit pe baza a 12
indicatori selectaþi ºi în funcþie de fondul de date statistice disponibile printre
care: populaþia totalã (1980), creºterea demograficã (1966-1980), populaþia
activã ocupatã în industrie ºi construcþii, populaþia activã ocupatã în servicii,
producþia globalã industrialã, numãrul de oraºe situate la mai puþin de 50
km, numãrul de oraºe de rang inferior coordonate direct, indicele de
conectivitate a reþelei de cãi principale de comunicaþie, indicele de dotare
social-culturalã (calculat ca o medie aritmeticã a valorilor standardizate ale
mai multor indicatori: numãr de licee, numãr de studenþi cuprinºi în unitãþile
de învãþãmânt superior, numãr de paturi de spital, indicele de dotare
culturalã ºi indicele de dotare comercialã); dupã standardizarea indicatorilor,
pentru determinarea gradului de asemãnare dintre oraºele presupuse a
exercita funcþii macroteritoriale s-a utilizat “indicele de distanþã”, calculânduse distanþele taxonomice dintre toate cele 94 oraºe care au fost transpuse
într-o matrice de similaritate, pe baza celor 12 variabile. “Distanþele” cele
mai mici semnificã similaritatea cea mai mare între oraºele luate în
observaþie. Au fost delimitate în acest fel urmãtoarele centre cu funcþii
macroteritoriale: Timiºoara, Iaºi, Cluj-Napoca, Galaþi, Craiova, Braºov,
Constanþa, Oradea, Baia-Mare, Suceava ºi Deva-Hunedoara.
De la aceste centre cu funcþii macroteritoriale s-a trecut la individualizarea sistemelor de aºezãri urbane pe care acestea le coordoneazã, în
funcþie de rangul pe care îl are fiecare oraº în reþeaua naþionalã ºi a relaþiilor
pe care acesta le are cu oraºele de rang superior. În acest fel s-a conturat
sistemul naþional de aºezãri urbane format din 12 subsisteme urbane axate
pe centre regionale. Pentru delimitarea spaþiilor funcþionale macroteritoriale
aceste subsisteme urbane au fost completate cu celelalte aºezãri rurale pe
baza analizei relaþiilor dintre oraºe ºi spaþiile rurale adiacente, a întregii
zone de influenþã a oraºelor. La baza acestor analize a stat ideea cã orice
localitate ruralã este polarizatã mai mult sau mai puþin de un oraº ºi cã
aceastã polarizare este în funcþie de cãile de acces, de nivelul dotãrilor
social-culturale din oraºul situat în apropiere, de relaþiile istorice dintre ele.
De asemenea, relaþiile dintre aºezãrile rurale ºi spaþiile adiacente, constând
din diverse activitãþi economice, au fost utilizate la delimitarea spaþiilor
funcþionale macroteritoriale redate în planºa 1.
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Cele 12 spaþii geografice funcþionale macroteritoriale sunt urmãtoarele:
I – Central-transilvãnean de nord-vest;
II – Central-transilvãnean de sud-est;
III – Hunedorean;
IV – Maramureºano-sãtmãrean;
V – Bihorean;
VI – Bãnãþean;
VII – Oltean;
VIII – Central-muntenesc;
IX – Dobrogean;
X – Vrânceano-gãlãþean;
XI – Central-moldovenesc;
XII – Nord-moldovenesc.
Caracteristicile principele ale acestor spaþii funcþionale macroteritoriale ar putea fi sintetizate astfel:
− înglobeazã relaþii cu tradiþii istorice, de intensitãþi diferite, între
localitãþile din zona respectivã, fapt pentru care denumirea celor 12
entitãþi teritoriale pãstreazã elemente istorice;
− se bazeazã pe polaritatea unuia sau mai multor oraºe; centrul
polarizator al spaþiului funcþional macroteritorial constituie ºi un
centru de coordonare a activitãþii economice, îndeosebi industriale,
prin diversele secþii pe care le posedã, prin instituþiile (de culturã,
învãþãmânt, sãnãtate) de care dispune; ele influenþeazã pozitiv
structurarea ºi dezvoltarea altor activitãþi economice din zonã, în
special agricole;
− relaþiile de subordonare în cadrul sistemelor de localitãþi coordonate,
de regulã, în jurul centrului coordonator sunt clar evidenþiate în
cele mai multe situaþii;
− succesiunea munte-deal-câmpie în aproape fiecare spaþiu
funcþional asigurã un cadru natural propice dezvoltãrii complexe a
tuturor acestor spaþii.
Apreciem cã, un astfel de tip de structurare a teritoriului þãrii în “spaþii
funcþionale macroteritoriale” ar putea constitui, pentru perioada de
consolidare a economiei de piaþã, un model, reprezentând un punct de
pornire în analiza factorilor economico-sociali, caracteristici unei anumite
perioade, pentru delimitarea cadrelor adecvate implementãrii deciziilor de
politicã regionalã.
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Structurarea teritoriului þãrii pentru cerinþele politicii ºi în cadrul
acesteia a planificãrii regionale, pe zone mai mari, cerutã de existenþa unor
disfuncþionalitãþi care se manifestã pe spaþii ce depãºesc limitele judeþelor,
se poate justifica, în principal, prin urmãtoarele considerente:
− prin dimensiunile lor mari, prin evidenþierea interdependenþelor
dintre localitãþi ºi ierarhizarea acestora, aceste zone dau
posibilitatea (în condiþiile punerii la punct a unui sistem de
înregistrãri statistice, în aceste spaþii, a principalilor indicatori
economici ºi sociali) cunoaºterii dezechilibrelor importante care
depãºesc graniþele judeþelor ºi delimitãrii zonelor cu probleme ce
nu pot fi rezolvate decât cu sprijin, de regulã, financiar, din partea
statului. Totodatã printr-o serie de mãsuri de politicã regionalã, în
funcþie de interesele majore, economice ºi politice ale etapei date,
se poate acþiona, aºa cum au procedat ºi alte þãri, pe de o parte în
sensul descongestionãrii marilor oraºe, iar pe de altã parte în
sensul creãrii de noi “poli de creºtere” care sã antreneze
dezvoltarea zonei lor înconjurãtoare;
− fiind constituite în bunã mãsurã þinându-se seama ºi de relaþiile
tradiþionale din cadrul provinciilor istorice, spaþiile funcþionale mari
dau posibilitatea intrãrii în acþiune a unui factor a cãrui importanþã
a fost mult timp neglijatã ºi anume factorul psihologic determinat
de apartenenþa indivizilor, prin tradiþie, la un anumit spaþiu geografic, etnografic, sociocultural, ºi economic. Acest factor se poate
constitui într-un factor stimulator, generând competitivitate între
locuitorii diferitelor spaþii funcþionale macroteritoriale, cu consecinþe
pozitive asupra dezvoltãrii economice, sociale ºi culturale ale
acestora;
− varietatea formelor de relief ºi caracterul lor economic complex le
conferã un grad mai mare de autonomie funcþionalã, ceea ce le
sporeºte capacitatea de autoreglare;
− evidenþierea în cadrul unui spaþiu funcþional a tuturor relaþiilor dintre aºezãri ca ºi ierarhizarea importanþei acestor relaþii, caracterul
lor “funcþional” sau “nonfuncþional” sunt elemente importante pentru organele locale în depistarea microzonelor cu probleme de ocupare a forþei de muncã (surplus sau deficit), structuri economice
slabe, dezechilibre demografice etc.
Delimitarea concretã a unor zone, regiuni, care sã constituie unitãþisuport pentru înfãptuirea politicii regionale ºi a planificãrii regionale necesitã
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aprofundarea cercetãrilor ºi analizelor sub multiple aspecte: economic,
social, cultural, geografic etc.
d) Regiunea – cadru de amenajare ºi planificare a teritoriului
Aplicarea politicii regionale în þara noastrã, atât în perioada de tranziþie, cât ºi în urmãtorii ani presupune, cu prioritate, amenajarea teritoriului.
Scopul principal al acestei acþiuni este acela de a realiza interacþiunea
necesarã dintre dezvoltarea economico-socialã ºi ocuparea spaþiului, de a
armoniza dezvoltarea diferitelor componente administrativ-teritoriale (judeþe,
localitãþi).
În cadrul politicii de amenajare a teritoriului, un rol important îl are
modul de structurarea a acestuia, care trebuie realizat în aºa fel încât sã se
poatã rãspunde scopurilor urmãrite. O formã de structurare teritorialã
întâlnitã în þãrile cu economie de piaþã sau mixtã este regiunea, creatã, de
regulã, pentru planificare.
Având în vedere experienþa unor þãri vest-europene, ºi, în special,
cea a Franþei, precum ºi încercãrile fãcute în þara noastrã în domeniul
regionalizãrii, considerãm cã, în condiþiile trecerii la economia de piaþã, ar fi
posibilã o organizare regionalã a spaþiului prin reunirea mai multor judeþe,
pãstrându-se actuala organizare administrativ-teritorialã a þãrii.
Constituirea spaþiului regional prin gruparea unui anumit numãr de
judeþe alãturate se poate face în funcþie de mai multe criterii de delimitare,
generate de ansamblul elementelor specifice – geografice, economice,
demografice, culturale, istorice – existente în complexul teritorial.
Aceste spaþii, delimitate dupã criterii riguroase, care se întind pe mai
multe diviziuni administrativ-teritoriale, conþin elemente de compensaþie din
aceste diviziuni (judeþe) limitrofe, ce pot fi diferenþiate atât de caracteristici
fizico-geografice cât ºi de nivelul lor de dezvoltare economicã.
Prin alcãtuirea unitarã a regiunilor, acestea ar putea oferi un cadru
mai operant ºi mai eficient acþiunilor de politicã regionalã, întrucât ar prilejui
valorificarea superioarã a potenþialului material ºi uman pe care-l
concentreazã. Regiunea ar putea, astfel, coordona acþiunile judeþelor ºi
localitãþilor componente în soluþionarea unor probleme de interes comun,
care vizeazã dezvoltarea echilibratã a economiei teritoriului respectiv. În
comparaþie cu varianta constituirii regiunii flexibile (propusã în capitolul I al
lucrãrii), aceastã varianta ar da posibilitatea asumãrii responsabilitãþilor ce
le-ar reveni colectivitãþilor teritoriale respective, în domeniile sau sectoarele
de activitate pentru care sunt concepute (planificarea regionalã ºi
amenajarea teritoriului).
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Reunind judeþe pe raþiuni de afinitãþi de interese, îndeosebi economice, regiunea ar putea avea un rol important în dezvoltarea judeþelor din
acest spaþiu, prin preluarea acelor sarcini care depãºesc posibilitãþile lor de
rezolvare, sau care vizeazã întreaga zonã. În aceste condiþii, judeþul îºi
pãstreazã autonomia, atribuþiile ºi competenþele care fi revin în mod firesc.
Deci regiunea este conceputã ca o expresie a concentrãrii acþiunilor ºi
mijloacelor pentru realizarea unor lucrãri de mare amploare ºi nu ca o
unitate administrativã care sã tuteleze teritoriul respectiv.
Regiunea nu ar dispune de o putere de control ºi nici nu ar interveni
în rezolvarea problemelor publice ale colectivitãþilor locale din spaþiul ei.
Pentru ca regiunea sã fie funcþionalã ar fi necesar ca aceasta sã
dispunã de anumite competenþe în domeniile de acþiune a politicii regionale
pentru care este conceputã, respectiv în domeniul economic. Politica
economicã regionalã poate fi realizatã prin intermediul planului ca principal
instrument al acesteia.
În consecinþã, principalele competenþe în cadrul regiunii, ar fi acelea
care privesc activitatea de planificare, precum ºi cele adiacente acestei
activitãþi, în special din domeniul financiar.
Planurile regionale s-ar constitui în orientãri esenþiale de dezvoltare la
nivel local, cuprinzând un numãr restrâns de acþiuni selective care intereseazã toate judeþele din regiune. Aceste planuri pot cuprinde programe prioritare din regiune, în funcþie de specificul acesteia, dat de ansamblul caracteristicilor judeþelor componente. Regiunile ar putea propune Guvernului
prioritãþile pe care le considerã de reþinut în planul naþional ºi care trebuie
sã corespundã mãsurilor preconizate în ansamblu, la nivel macroeconomic,
pentru perioada de plan.
Principalele obiective care ar putea fi prevãzute în programele sau
planurile regionale ar fi urmãtoarele:
− susþinerea restructurãrii ºi retehnologizãrii industriei, în sectoarele
prioritare din regiune;
− pregãtirea profesionalã corespunzãtoare necesitaþilor de calificare
sau recalificare, în scopul sprijinirii restructurãrii industriei ºi
modernizãrii întreprinderilor din regiune sau dezvoltãrii unor noi
activitãþi;
− dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice în corelare cu politica economicã
regionalã;
− susþinerea executãrii unor lucrãri ample de îmbunãtãþiri funciare în
agriculturã;

232

− amenajarea complexã a unor cursuri de apã, aferente spaþiilor
regionale;
− ameliorarea reþelelor rutiere (infrastructura rutierã) ºi de comunicaþii din regiune;
− dezvoltarea infrastructurii tehnice ºi sociale;
− combaterea poluãrii ºi protecþia mediului înconjurãtor;
− valorificarea potenþialului turistic din regiune.
Acþiunile reþinute în plan pot fi diferite de la o regiune la alta, în funcþie
de interesele comune ale judeþelor componente. Planul elaborat de regiune
s-ar constitui ca o componentã a planului naþional. În acest fel se creeazã
posibilitatea articulãrii coordonate a planului naþional cu cele regionale, precum ºi convergenþei politicii naþionale ºi regionale de amenajare a teritoriului.
Prin elaborarea planului la nivel regional se urmãreºte soluþionarea,
prin eforturi conjugate, a unor probleme locale de naturã economicã ºi
socialã, cu mare incidenþã ºi la nivel naþional.
Obiectivele propuse pot fi rezolvabile cu fonduri proprii, prin contribuþia
judeþelor din regiune, dar ºi cu ajutor financiar ºi material din partea statului.
Ajutoarele alocate de stat pot fi acordate în mod deosebit când resursele
locale sunt insuficiente pentru realizarea obiectivelor de anvergurã.
Activitatea de planificare la nivelul regiunii ar putea fi coordonatã de
anumite organisme din teritoriu, cu competenþe în domeniul respectiv (de
exemplu, consilii economice regionale). Aceste organisme colective ar fi
formate din reprezentanþi ai judeþelor, oraºelor ºi comunelor, agenþilor
economici din principalele sectoare de activitate economicã ale regiunii.
Principalele responsabilitãþi ale acestor organisme regionale ar fi: pregãtirea
proiectelor de plan ºi elaborarea planurilor regionale pentru problemele care
depãºesc posibilitãþile judeþelor, precum ºi colaborarea la elaborarea
planului naþional.
În aceastã concepþie, considerãm cã planificarea regionalã ar
determina o descentralizare a politicii economice, prin transferul unor
atribuþii din acest domeniu de activitate, de la nivel central, în regiuni.
e) Cu privire la problematica descentralizãrii administrativteritoriale
Abordarea problemelor referitoare la strategia de dezvoltare
economicã în profil teritorial nu poate fi disociatã de strategia generalã de
restructurare, reorganizare ºi dezvoltare a economiei româneºti, una dintre
acestea reprezentând-o necesitatea descentralizãrii administrativ-teritoriale
ºi a redãrii autonomiei de acþiune a unitãþilor administrativ-teritoriale.
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Abordarea acestor probleme apare ca necesarã ºi justificatã þinând seama
de efectele dezastruoase dovedite de hipercentralizare. Demolarea unui
astfel de sistem hipercentralizat de conducere ºi constituirea unor structuri
viabile bazate pe autonomie pentru întreaga viaþã economico-socialã
impune asigurarea unui grad minim de stabilitate funcþionalã.
Centralizarea ºi descentralizarea constituie douã principii contradictorii
care cuprind toate sferele vieþii sociale: administraþie, economie, culturã,
urbanism, tehnicã sau organizare, impunându-se una sau cealaltã
amprentã. Centralizarea restrânge la maximum libertatea de miºcare a
agenþilor economici. Analizând în ce constã activitatea de descentralizare în
cadrul exercitãrii atributului de organizare, de cãtre conducerea unitãþilor
administrativ-teritoriale, se constatã cã este vorba, de fapt, de rezolvarea
unei probleme de echilibru între douã situaþii extreme, complementare ºi
complexe, definite prin gradul de concretizare a atribuþiilor unitãþilor
administrativ-teritoriale ºi respectiv a sarcinilor ce revin conducãtorului
fiecãrei unitãþi administrativ-teritoriale. Scopul urmãrit prin activitatea de
descentralizare este de a asigura cea mai bunã utilizare posibilã a întregului
potenþial uman din aparatul unei unitãþi administrativ-teritoriale.
Organizarea administrativ-teritorialã reprezintã un element de suprastructurã, menit sã sprijine baza economicã. Organizarea administrativ-teritorialã este factorul care stabileºte cadrul teritorial al competenþei organelor
locale ale puterii de stat, ca de altfel ºi a organelor administraþiei de stat. Ca
instituþie de drept constituþional, organizarea administrativ-teritorialã
cuprinde norme juridice prin care este realizatã organizarea administrativã a
teritoriului, adicã delimitarea teritoriului ºi populaþiei în unitãþi administrative.
Politica descentralizãrii teritoriale determinã implicaþii importante în
sensul transferãrii anumitor prerogative de la guvern la puterea localã.
Descentralizarea teritorialã permite eliberarea puterii centrale ºi încredinþarea unor responsabilitãþi, puterii locale. La nivel regional ºi microregional,
extinderea responsabilitãþilor ºi competenþelor trebuie sã permitã mobilizarea
energiilor în vederea atingerii scopurilor propuse. Asigurând o legãturã perfectã între deciziile naþionale ºi responsabilitãþile de acþiune la nivel local,
adicã fixând planul naþional în funcþie de factorii reali de dezvoltare
economicã ºi de schimb local, planificarea descentralizatã constituie un
proiect care asociazã eficacitatea economicã ºi democraþia politicã.
Caracteristica importantã a descentralizãrii teritoriale o reprezintã
autonomia unitãþilor administrativ-teritoriale. Aceste unitãþi trebuie sã-ºi
formuleze un ansamblu de concepte care sã defineascã stãrile dorite,
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plecând de la stãrile actuale. Elaborarea unor aºa-zise “modele ale
dezvoltãrii economice în profil teritorial” apare deosebit de dificilã cu atât
mai mult cu cât trebuie plecat de la actualele structuri. În acest context se
impune luarea unor mãsuri generale cu caracter imediat cum ar fi:
− elaborarea unei legislaþii corespunzãtoare pentru o autonomie
realã a unitãþilor administrativ-teritoriale;
− stimularea liberei iniþiative a unitãþilor administrativ-teritoriale în
dezvoltarea unor meºteºuguri tradiþionale ºi a unor activitãþi
industriale specifice, reglarea producþiei urmând sã se facã prin
funcþionarea legilor pieþei libere;
− elaborarea unor strategii ºi modele proprii de dezvoltare, care sã
aibã în vedere particularitãþile ºi potenþialul economico-social real
al fiecãrei unitãþi administrativ-teritoriale, precum ºi necesitãþile
imediate ºi de perspectivã;
− îmbinarea, la nivelul unitãþilor administrativ-teritoriale de bazã, a
strategiilor de autosusþinere cu amplificarea acþiunilor de
cooperare pe baza criteriilor de calitate ºi eficienþã;
− o repartizare echitabilã a veniturilor de la buget, alocarea unor cote
mai mari din veniturile obþinute, pentru bugetele locale care ar
permite elaborarea unor programe proprii de dezvoltare ºi
modernizare a unor ramuri productive, a prestãrilor de servicii,
promovarea turismului etc.;
− elaborarea unei legislaþii care sã stimuleze asociaþiile productive
din agriculturã;
− elaborarea unei legislaþii care sã permitã finanþarea ºi într-o
anumitã mãsurã autofinanþarea unitãþilor administrativ-teritoriale
care vizeazã: îmbunãtãþirea sistemului de impozite ºi taxe datorate
bugetelor locale, introducerea impozitului progresiv pe veniturile
din producþia agricolã realizatã pe loturile în folosinþã, atribuite
þãranilor ºi persoanelor salariate care locuiesc în mediul rural.
− sã se facã o evaluare realã a potenþialului economic al fiecãrei
unitãþi administrativ-teritoriale atât sub aspectul resurselor
materiale, umane, financiare etc. existente cât ºi în perspectivã,
precum ºi gradul de utilizare a acestora în funcþie de zona
geograficã în care se aflã (câmpie, deal, munte).
Descentralizarea administrativ-teritorialã impune ºi o reorganizare
administrativ-teritorialã a þãrii având în vedere particularitãþile ºi specificul
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diferitelor zone geografice, tradiþiile existente, potenþialul economicoproductiv al fiecãrei zone, autonomia unitãþilor administrativ-teritoriale.
Deºi va fi stimulatã libera iniþiativã, libertatea de a inova ºi de a
întreprinde, totuºi se revine la necesitatea unei planificãri, adicã elaborarea
unor proiecte economico-sociale care sã facã obiectul unui larg consens,
care sã asigure coerenþa dintre programele naþionale ºi locale.
Pentru definirea unui cadru care sã permitã armonizarea planificãrii ºi
a descentralizãrii trebuie luate în consideraþie douã aspecte:
− pe de o parte relaþiile contractuale dintre stat ºi regiuni, care sã fie
generalizate. Aceste relaþii contractuale pot fi de douã feluri:
opþiuni pentru stabilirea de obiective de interes naþional în care
statul trebuie sã decidã, în tratative cu toate regiunile, asupra
realizãrii ºi utilizãrii acestor obiective în funcþie de resursele locale
ºi opþiuni pentru stabilirea de obiective de interes regional pentru a
cãror realizare rãspund regiunile respective;
− pe de altã parte trebuie sã fie specificat cadrul în care au loc
intervenþiile economice ale colectivelor locale. Legile care urmeazã
a fi adoptate, referitor la libertãþile comunelor ºi regiunilor, trebuie
sã prevadã cã intervenþiile economice ale colectivelor locale sã
þinã seama de opþiunile de amenajare teritorialã din cadrul planului.
Planificarea la nivel regional va þine cont în mod progresiv de
preocupãrile de amenajare a teritoriului ºi de dezvoltare regionalã. Plecând
de la “regiunile economice” ºi cu ajutorul instituþiilor regionale trebuie
desemnate, pe cale administrativã, un numãr mai mare de regiuni care vor
servi drept cadru de elaborare a planurilor regionale de amenajare a teritoriului. De asemenea, este necesarã stabilirea condiþiilor economice concrete
ºi a mijloacelor de reglare în vederea îmbinãrii obiectivelor dezvoltãrii
naþionale cu cele regionale precum ºi o evaluare a volumului resurselor
necesare realizãrii acestor obiective ºi stabilirea prioritãþilor teritoriale.
O contribuþie însemnatã la realizarea obiectivelor propuse trebuie sã
o aducã activitatea de cercetare ºtiinþificã, care este necesar sã fie
organizatã atât la nivel naþional, dar ºi cu corespondenþe în profil teritorial.
Opiniile ºi propunerile specialiºtilor în alegerea unui model de dezvoltare
trebuie sã fie suficient de bine fundamentate întrucât în prezent lipseºte o
teorie complexã a trecerii de la economia cu planificare centralizatã, la
economia de piaþã.

Anexã
“Sinteza privind politica ºi planificarea regionalã
în unele þãri europene”1
În fundamentarea opþiunilor privind conþinutul unei politici regionale în
þara noastrã se impune, ca o etapã necesarã cunoaºterea experienþei altor
þãri în acest domeniu, în scopul identificãrii acelor elemente ce pot fi avute
în vedere la elaborarea propriei noastre concepþii. În acest scop, cunoaºterea preocupãrilor din þãri ca Franþa, Marea Britanie, Germania, Belgia,
Grecia – þãri cu experienþã îndelungatã în planul politicii de dezvoltare
regionalã – oferã informaþii preþioase privind obiectele ºi instrumentele,
strategia ºi mecanismele de susþinere a politicii regionale.

Precizãri privind unele criterii de delimitare a regiunilor
În cele mai multe þãri acþiunile de politicã regionalã se aplicã unor
teritorii care nu se suprapun cu zonele delimitate dupã criterii administrative.
În circumscrierea regiunilor care fac obiectul politicilor regionale intervin o
serie de criterii legate în principal de gradul de dezvoltare economicosocialã a acestora, importanþa pe care o au pentru ansamblul socialeconomic, structura resurselor de muncã ºi gradul de utilizare a acestora,
gradul de poluare etc. Aceste criterii au valabilitate limitatã în timp, utilitatea
lor expirând când problemele existente în teritoriu au fost rezolvate prin
mãsurile iniþiate de politicile regionale. În RFG, de exemplu, unde nivelul de
dezvoltare a regiunilor este destul de ridicat, aspectul spre care s-a orientat,
la un moment dat politica regionalã, a fost cel al gradului de diversificare a
structurilor economice dintr-o zonã; din aceastã perspectivã, regiunile cu un
grad prea mare de omogenitate a structurilor economice sunt considerate
ca fiind slabe, necesitând o intervenþie în orientarea dezvoltãrii lor. Aceste
regiuni se numesc “regiuni de promovare economicã” ºi beneficiazã de
ajutor economic din partea statului federal în scopul mobilizãrii propriilor
rezerve de creºtere.

1

Prezentarea pe scurt a lucrãrii elaboratã în sem. I, 1990.
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În Franþa – care s-a confruntat ºi se mai confruntã cu dezechilibre
teritoriale în economie – zonele spre care s-a orientat acþiunea politicii
regionale au fost, în principal, acelea care au necesitat conversii sau
reconversii economice.
În Marea Britanie, principalul criteriu care serveºte la identificarea
“zonelor asistate”, adicã acelea asupra cãrora se îndreaptã acþiunile
politicilor regionale este cel al gradului de dezvoltare economicã.
În Belgia, criteriile în baza cãrora se delimiteazã aºa-numitele “zone
de dezvoltare” au suferit modificãri de la o perioadã la alta, dar printre
criterii, continuã sã rãmânã rata ºomajului ºi problemele de reconversiune.
Cunoscând ºi analizând preocupãrile existente în alte þãri pentru
decuparea zonelor problematice (cu structuri economice ºi industriale
neadecvate, cu numeroase probleme sociale, cu nivel de trai mai scãzut
comparativ cu alte zone, cu ºomaj în creºtere) cãrora guvernul le acordã
atenþie specialã, desprindem necesitatea unei preocupãri ºi în þara noastrã
de a delimita “zonele problematice”, conform unor criterii bine precizate,
pornind de la cunoaºterea a cel puþin douã elemente de bazã, ºi anume:
condiþiile geografice – respectiv bogãþiile naturale ºi cãile de comunicaþii ºi
specializarea tradiþionalã a diferitelor regiuni în anumite ramuri economice,
inclusiv structura calificãrii forþei de muncã.

Obiectivele politicii ºi planificãrii regionale
Obiectivele politicilor regionale în cele mai multe þãri sunt de regulã
asemãnãtoare, ele propunându-ºi înlãturarea disparitãþilor regionale existente
ºi asigurarea unei creºteri economice satisfãcãtoare diferitelor regiuni ale
þãrii. Acestui obiectiv general, care poate fi privit de fapt, ca un obiectivscop, i se subsumeazã obiective specifice diferitelor domenii economicosociale, care devin operaþionale prin intermediul unor programe concrete de
acþiune. Aceste obiective pot fi deosebite de la o þarã la alta ºi chiar în
cadrul aceleiaºi þãri de la o zonã la alta, în dependenþã de condiþiile
concrete ºi etapa dezvoltãrii. Pot fi însã ºi obiective care prin caracterul lor
general-valabil pot fi comune mai multor þãri, cum sunt: crearea de noi locuri
de muncã ºi îmbunãtãþirea calitãþii acestora pentru diminuarea ºomajului ºi
fenomenului migrator, ameliorarea sistematicã a structurilor economice
regionale, realizarea unui echilibru în repartizarea forþei de muncã ºi a
locurilor de muncã, protejarea zonelor problematice, cum sunt de exemplu
zonele rurale fragile, regiunile în care au loc mari schimbãri industriale etc.,
încurajarea prin credite a unor regiuni cu potenþial turistic.
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Toate aceste obiective, atât cele generale, cât ºi cele particulare, urmãrite prin politicile regionale ale þãrilor din experienþa cãrora ne-am documentat – sunt avute în vedere, în partea a douã a studiului, la conturarea
obiectivelor politicii regionale ale þãrii noastre pentru perioada urmãtoare.
Un prim aspect care se cere a fi luat în considerare îl reprezintã
necesitatea stabilirii pe baza unor criterii riguroase, a aºa-numitelor “zone
problematice” care necesitã o atenþie deosebitã ºi sprijin financiar din partea
statului ºi pe aceastã bazã teritoriul þãrii sã fie divizat în “regiuni de
dezvoltare economicã”, aceste regiuni urmând sã devinã “obiectul” de
analizã ºi decizie al politicilor regionale ºi al activitãþilor de planificare
regionalã. Urmãtorul pas apreciem cã ar trebui sã-l constituie stabilirea în
cadrul fiecãrei regiuni de dezvoltare economicã a obiectivelor de ordin
economic ºi social prioritare pentru etapa imediat urmãtoare, obiective
desprinse din principalul obiectiv-deziderat ºi anume: ridicarea din punct de
vedere economic ºi social a regiunilor rãmase în urmã ºi creºterea aportului
acestora la dezvoltarea generalã a þãrii.
Fãrã a intra în detalii, apreciem cã principalele probleme care trebuie
analizate ºi pe baza lor formulate obiectivele specifice diferitelor regiuni în
perioada urmãtoare, le-ar putea constitui urmãtoarele: asigurarea echilibrului între cererea ºi oferta de locuri de muncã; creºterea numãrului locurilor
de muncã ºi calitãþii acestora în industrie; frânarea tendinþei migraþiei populaþiei ºi forþei de muncã atât interjudeþene cât ºi intrajudeþene; dezvoltarea
sectorului turistic în zonele cu potenþial turistic recunoscut, dezvoltarea
descentralizatã a activitãþilor terþiare; dezvoltarea zonelor rurale fragile etc.
O altã caracteristicã rezultatã din analiza experienþei þãrilor respective
care prezintã – credem noi – un interes particular pentru modul în care
trebuie conceputã politica regionalã în þara noastrã o constituie preocuparea
ca mãsurile prevãzute în cadrul politicii regionale sã fie corelate ºi coordonate cu mãsuri din cadrul altor politici economice: industriale, energetice,
agricole, turistice, sociale, transporturi etc.; aceastã corelare fiind necesarã
pentru a se evita ca politicile economice sectoriale sã aibã efecte care sã
contracareze obiectivele politicii regionale.

Locul politicii regionale în politica de dezvoltare
economico-socialã
În legãturã cu locul politicii regionale în politica de dezvoltare economico-socialã a diferitelor þãri se desprinde o constatare care – dupã aprecierea noastrã – trebuie luatã în considerare în stabilirea principiilor ºi coor-
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donatelor propriei noastre politici regionale, anume strânsa interdependenþã
(realizatã treptat ºi progresiv pe parcursul multor ani, începând chiar cu anii
’50 în Germania ºi Franþa) a politicii ºi planificãrii regionale cu politica ºi
planificarea naþionalã. De asemenea, este de subliniat ºi creºterea în tot
mai mare mãsurã a importanþei rolului ºi funcþiilor politicilor regionale. Astfel,
în cazul Franþei, politica regionalã s-a integrat ºi corelat treptat, etapizat, cu
politica naþionalã, dar sarcina dezvoltãrii regionale revine în bunã parte
autoritãþilor locale, pornindu-se de la înþelegerea clarã cã iniþiativele apar cu
predilecþie, la nivel local. Trebuie însã remarcat un fapt – ºi anume acela cã
politica regionalã rãmâne totuºi subordonatã obiectivelor naþionale pentru a
se evita riscul dezarticulãrilor, pentru a se menþine coerenþa sectorialã a
economiei ºi pentru a se corija inegalitãþile teritoriale.
ªi în Germania, politica regionalã constituie nu numai o preocupare la
nivelul fiecãrui land, ci ºi la nivelul statului federal, programele privind
ameliorarea structurilor economice regionale, cãpãtând caracter de lege
încã din 1969 fiind cuprinse în legea fundamentalã a statului federal. În
consecinþã, politica structuralã regionalã a devenit o componentã a politicii
economice globale, cu un evantai larg de atribuþii: de la intervenþii concrete
în situaþii de urgenþã pânã la acþiuni sistematice de ameliorare a structurii
economice regionale. Este de subliniat cã aceste atribuþii ºi mãsurile ce se
întreprind în baza lor, nu au un caracter imperativ sau restrictiv, investiþiile
regionale fiind influenþate în mod indirect.
În Marea Britanie “strategia regionalã” realizatã la nivelul fiecãrei
regiuni, cuprinzând exprimarea largã a tuturor resurselor disponibile ºi
recomandãrile de politicã pe termen lung, furnizeazã un cadru de referinþã
regional, atât în ceea ce priveºte planificarea la nivel naþional cât ºi
planificarea la nivel local.
ªi în cazul Belgiei este evidentã interdependenþa politicii economice
naþionale cu cea regionalã. Astfel, politica de dezvoltare naþionalã globalã
urmãreºte dezvoltarea economicã echilibratã a ansamblului teritoriului,
þinând însã seama de fiecare regiune a sa, pe baza unei politici regionale
bine definite, care cuprinde numeroase activitãþi, mergând de la amenajarea
teritoriului pânã la alcãtuirea bugetului ºi asigurarea finanþãrii.
Apreciem cã ºi în þara noastrã concepþia privind dezvoltarea viitoare a
þãrii va trebui sã includã – ca o coordonatã obligatorie a sa – perspectiva
regionalã. Pentru susþinerea acestei afirmaþii stã nu numai practica altor þãri,
ci chiar realitãþile obiective ale peisajului economic ºi social românesc care
oferã în prezent disparitãþi mari între anumite zone sau disfuncþiuni în
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interiorul anumitor zone a cãror existenþã persistã în ciuda încercãrilor din
trecut de a rezolva problemele printr-o aºa-zisã politicã regionalã, de tip
imperativ, birocratic.

Strategii de promovare a politicii regionale
Promovarea politicii regionale în þãrile studiate s-a fãcut pornind de la
obiectivele ce trebuiau realizate ºi de la condiþiile concrete existente în
fiecare etapã de dezvoltare.
Pe ansamblu, principalele obiective au fost dezvoltarea cu prioritate a
regiunilor sau zonelor rãmase în urmã ºi valorificarea disponibilitãþilor
regionale.
Pentru realizarea obiectivelor stabilite, în fiecare þarã au fost adoptate
diferite mãsuri ºi folosite instrumente proprii de punere în aplicare a
acestora. Astfel, în Germania ºi Marea Britanie, principalele mãsuri luate au
vizat echilibrarea raportului cererii ºi ofertei de locuri de muncã, precum ºi
creºterea veniturilor în regiunile sau zonele de promovare economicã.
Aceste mãsuri au fost cuprinse în programe de ajutorare cu finalitate
regionalã, constând în special în ajutoare financiare (credite bugetare,
subvenþii de capital, împrumuturi cu dobândã redusã, subvenþii de transfer,
ajutoare pentru recrutarea ºi formarea personalului, prime de angajare etc.)
pentru încurajarea investiþiilor în sectoarele industrial ºi comercial, turism,
precum ºi a infrastructurii necesare acestor sectoare.
Politica regionalã din cele douã þãri a fost susþinutã de o serie de
politici specializate, mai importante fiind: politica energeticã, politica
agricolã, politica de formare profesionalã, politica urbanisticã.
În Belgia, politica regionalã legiferatã defineºte domeniile în care
aceasta se justificã, astfel: politica urbanisticã ºi de amenajare a teritoriului,
politica de expansiune economicã regionalã, politica locurilor de muncã,
politica locuinþelor, politica industrialã ºi energeticã, a organizãrii comunelor,
politica familialã ºi demograficã, de igienã ºi sãnãtate publicã.
În funcþie de specificul fiecãrei regiuni se stabilesc programele de
dezvoltare precum ºi mãsurile de ajutorare. Astfel, pentru dezvoltarea
industriei în regiunile slab dezvoltate, ajutoarele financiare au constat în:
prime în capital pentru crearea rapidã de activitãþi industriale, mãsuri de
amortisment accelerat, reducerea taxãrii plusvalorilor neexonerate º.a.
Statul acordã ajutor calificat ca ajutor regional operaþiunilor localizate
în zonele de dezvoltare, pentru crearea, extinderea, conversia, moderniza-
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rea întreprinderilor din sectorul serviciilor, numai dacã aceste operaþiuni
rãspund interesului economic general.
Tot în scopul dezvoltãrii regiunilor rãmase în urmã se utilizeazã ºi
metoda “polilor de dezvoltare”.
În Franþa, coordonarea dezvoltãrii economico-socialã a regiunilor cu
cea a întregului teritoriu se face prin intermediul planurilor regionale ºi a
contractelor de plan între stat ºi regiune.
Regiunile îºi elaboreazã planurile în mod independent, în conformitate
cu nivelul de dezvoltare ºi structura lor economico-socialã.
Prin elaborarea contractelor de plan se urmãreºte:
− utilizarea forþei de muncã ºi dezvoltarea economicã a regiunilor
unde are loc modernizarea activitãþilor productive;
− formarea profesionalã ºi ºtiinþificã;
− dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice ºi introducerea noilor tehnologii;
− dezvoltarea agriculturii, industriei, turismului, ameliorarea reþelei
rutiere naþionale;
− dezvoltarea socialã a cartierelor.
Contractele de plan, alãturi de planurile regionale, constituie factori de
adaptare ºi dezvoltare a economiei regionale în mãsura în care ele aduc
rãspunsuri foarte diversificate problemelor care se pun în fiecare regiune.
Realizarea politicii regionale depinde ºi de o serie de politici speciale,
cum sunt: politica de conversie ºi reconversie a activitãþilor industriale regionale, politica cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice, politica zonalã (de dezvoltare
economicã în special a zonelor montane ºi de amenajare a litoralului).
Þinând seama de experienþa unor þãri vest-europene în politica
regionalã se poate afirma cã prin promovarea acestor politici în þara noastrã
va trebui sã se urmãreascã, prioritar, coordonarea dezvoltãrii economicosociale a zonelor (regiunilor) cu cea a întregului teritoriu, prin intermediul
diverselor instrumente (programe naþionale, convenþii regionale etc.) în care
vor fi prevãzute mãsurile ºi mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor
majore, în plan teritorial.
Politica regionalã va trebui sã fie susþinutã de o serie de alte politici
cum sunt: politica energeticã, politica agricolã, politica de pregãtire profesionalã, politica de urbanism etc.

Competenþele colectivitãþilor locale, elaborarea
planurilor de dezvoltare regionalã
Ca urmare a mãsurilor de descentralizare aplicate într-o serie de þãri
capitaliste dezvoltate cum sunt Germania, Franþa, Belgia ºi Marea Britanie,
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se constatã cã o mare parte din competenþe în domeniul politicii regionale
au fost atribuite regiunilor astfel:
− în Germania landurile se bucurã de o largã autonomie în ameliorarea
structurilor economiei regionale, în atribuirea creditelor din bugetele
landurilor, în aplicarea la nivel regional a principiilor generale cu
privire la: delimitarea regiunilor de promovare economicã,
concentrarea eforturilor de încurajare a centrelor geografice, delimitarea obiectivelor care vor trebui realizate în regiunile de promovare
economicã, fixarea mãsurilor ºi mijloacelor financiare, condiþiile,
natura ºi intensitatea încurajãrii în cadrul diferitelor mãsuri;
− în Franþa promovarea dezvoltãrii economice, sociale, culturale ºi
ºtiinþifice a regiunii, amenajarea teritoriului sunt de competenþa
consiliilor regionale, care în acelaºi timp pot întreprinde acþiuni
complementare celor angajate la nivel central. În urma mãsurilor de
descentralizare, consiliile regionale dispun de o autoritate crescutã ºi
incontestabilã: delibereazã în legãturã cu problemele dezvoltãrii
regiunii, voteazã bugetele pe care le întocmeºte, emit avize cu privire
la dezvoltarea ºi amenajarea regiunii, participã la elaborarea planului
naþional, pregãtesc ºi aprobã planul regional;
− în Marea Britanie politica regionalã este înfãptuitã de cãtre Consiliul
de planificare economicã ºi de un Birou de planificare economicã
existente în fiecare din cele 11 regiuni. Consiliile colaboreazã cu
grupele regionale ale autoritãþilor locale ºi cu guvernul în elaborarea
strategiilor regionale, iar Birourile colaboreazã la elaborarea
strategiilor regionale ºi coordoneazã politicile regionale;
− în Belgia politica regionalã este înfãptuitã de cãtre societãþile de
dezvoltare regionalã care au ca atribuþii analiza generalã, conceperea
ºi promovarea dezvoltãrii economice a regiunii în care îºi exercitã
competenþa. La înfãptuirea politicii regionale îºi aduc contribuþia ºi
asociaþiile intercomunale mixte, care reunesc interesele locale publice
ºi private.
Deºi în timp, se constatã o lãrgire a sferei competenþelor la nivel
regional, în fiecare þarã analizatã, participarea organelor centrale la
înfãptuirea politicii regionale joacã un rol important, astfel:
− în Germania – Guvernul Federal asigurã conducerea ºi armonizarea
programelor federale, acordã sprijin pentru înfãptuirea acestor programe, influenþeazã ºi orienteazã într-o anumitã mãsurã programele
landurilor, elaboreazã planul-cadru, împreunã cu organele regionale;
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− în Franþa – Guvernul are responsabilitatea elaborãrii planului naþiunii
în colaborare cu regiunile ºi partenerii economici ºi sociali;
− în Marea Britanie, organele centrale elaboreazã strategiile regionale,
care servesc drept cadru de referinþã pentru elaborarea planurilor
locale;
− în Belgia, politica regionalã este înfãptuitã de un Comitet ministerial al
afacerilor regionale, care are ca sarcina elaborarea, coordonarea ºi
colaborarea în executarea politicii regionale.
În ceea ce priveºte elaborarea planurilor de dezvoltare regionalã în
aceste þãri se constatã cã acest proces se desfãºoarã atât la nivel naþional,
cât ºi la nivel regional ºi local neavând caracter obligatoriu, ci doar
orientativ.
La nivel naþional, responsabilitãþi în elaborarea planurilor au guvernele
în colaborare cu regiunile ºi partenerii economici ºi sociali. Astfel, în
Germania se elaboreazã un plan-cadru de cãtre puterea centralã ºi landuri
care serveºte ca normã pentru îndeplinirea sarcinii de interes comun
constând din: delimitarea regiunilor ce trebuie dezvoltate economic,
definirea obiectivelor ce trebuie realizate, aspecte legate de forþa de muncã
etc. În Franþa regiunile propun guvernului prioritãþi pe care le considerã
necesare a fi incluse în planul naþional, iar pentru realizarea obiectivelor din
planul naþional se încheie contracte între stat ºi regiuni, alte colectivitãþi sau
întreprinderi. În Marea Britanie guvernul împreunã cu grupele regionale
elaboreazã strategii regionale care nu sunt obligatorii, servind drept cadru
de referinþã pentru planurile elaborate de autoritãþile locale.
La nivelul fiecãrei regiuni se elaboreazã planuri proprii, iar obiectivele
cuprinse în aceste planuri urmãresc în linii mari obiectivele cuprinse în
planurile naþionale, alãturi de obiectivele specifice regiunii respective.
Pentru articularea planului naþional cu planurile regionale, în Franþa s-a
stabilit prin lege ca, pe cât posibil, acestea sã aibã aceeaºi duratã ºi sã fie
pregãtite în acelaºi timp.
Ca urmare a mãsurilor de descentralizare aplicate în þãrile care au
constituit obiectul documentãrii, rezultã o largã autonomie a organelor
regionale în ceea ce priveºte conceperea ºi promovarea dezvoltãrii
economice a regiunilor în care acestea îºi exercitã competenþa. În acelaºi
timp, participarea organelor centrale la înfãptuirea politicii regionale joacã
un rol important.
Apreciem cã ºi pentru þara noastrã se impune: conturarea rolului
organelor locale în domeniul dezvoltãrii economico-sociale a unitãþilor
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administrativ-teritoriale; stabilirea tipurilor de programe prin intermediul
cãrora urmeazã sã se realizeze obiectivele politicii regionale; necesitatea ºi
conþinutul contractelor de plan ce se încheie între stat ºi regiune, alte
colectivitãþi contractuale sau întreprindere.

Mecanisme financiare de susþinere a politicii regionale
Urmãrind unele aspecte privind “mecanismele financiare de susþinere
a politicii regionale” în þãrile studiate, se desprinde concluzia cã în fiecare
þarã, prin anumite mijloace, sunt susþinute ºi încurajate unele regiuni, în
vederea dezvoltãrii lor.
Mãsurile de încurajare a regiunilor sunt reglementate în fiecare þarã
prin legi: în Germania – “Legea ameliorãrii structurilor economice regionale”,
în Franþa – “Legea muntelui” etc.
Stabilirea regiunilor care urmeazã a fi încurajate, numite ºi regiuni de
promovare economicã este realizatã în fiecare perioadã ºi este cuprinsã fie
într-un plan-cadru (în Germania), într-un plan naþional (în Franþa) sau alte
programe speciale, în funcþie de obiectivele de interes naþional care intrã în
sfera preocupãrilor prioritare ale statului.
Mãsurile de încurajare prin care sunt sprijinite regiunile de promovare
economicã se concretizeazã în: credite cu titlu de interes comun în
Germania care sunt afectate realizãrii sarcinilor de interes ºi cele pe care
statul trebuie sã le prevadã pentru anii ulteriori perioadei de planificare,
ajutoare financiare acordate de cãtre stat, în Franþa ajutoarele au ca scop
modernizarea ºi diversificarea activitãþilor agricole; în Marea Britanie
ajutoarele financiare pot fi acordate de cãtre Guvern numai dacã acestea
asigurã crearea, menþinerea sau ocrotirea numãrului locurilor de muncã în
zonele ajutate; în Belgia, fondurile bugetare destinate investiþiilor sunt
acordate numai pentru cele de interes naþional, care aparþin, în principal,
sferei economice, marile lucrãri de infrastructurã referitoare la transport ºi
trafic (porturi, metrou, reþea rutierã, cãi ferate, baraje, drumuri navigabile
etc.) ºi într-o micã mãsurã sferei sociale – împotriva poluãrii, pentru spitale,
universitãþi, creºe etc.
Se constatã de asemenea cã, pe lângã creditele acordate de la
bugetul naþional ºi care sunt destinate realizãrii obiectivelor de interes
naþional, în fiecare þarã se acordã ºi fonduri de la bugetele regionale sau
locale în vederea realizãrii unor obiective stabilite la nivelul regiunilor sau
localitãþilor, astfel:
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− în Germania se acordã cu titlu de program special în vederea
dezvoltãrii turismului împrumuturi cu dobândã micã pentru
întreprinderile care nu beneficiazã de alte alocaþii sau credite;
− în Franþa, finanþarea unor obiective din bugetul regional în cadrul
unui contract particular de plan;
− în Marea Britanie se acordã împrumuturi pe termen mijlociu cu
dobândã redusã, subvenþii de transfer pentru întreprinderile ce se
transferã în zonele ajutate etc.
În vederea susþinerii, încurajãrii ºi dezvoltãrii diferitelor regiuni
europene s-au creat foruri europene de dezvoltare regionalã, acestea
acordând credite care se adaugã la cheltuielile naþionale, precum ºi unele
afectate pentru aplicarea unor mãsuri comunitare specifice.
În condiþiile þãrii noastre, de descentralizare ºi trecere la economia de
piaþã, se impune stabilirea unor mijloace de încurajare cum sunt: creditele,
ajutoarele financiare, împrumuturi cu dobândã micã etc., pentru regiunile
care urmeazã a se dezvolta cu prioritate.
În vederea realizãrii descentralizãrii la nivelul regiunilor se impune
crearea unei puteri deliberante care sã asigure democratizarea vieþii
economice, o reprezentare mai bunã a intereselor tuturor categoriilor
socioprofesionale.
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1. Argumente pentru mãsurarea ºi analiza sistematicã
a ºomajului
1.1. ªomajul, ca genezã ºi naturã, este un fenomen complex,
multidimensional – demoeconomic, psihosociocultural, politic. Acoperã o
mare diversitate de situaþii concrete: persoane în cãutarea primului loc de
muncã, cu deosebire tineri; persoane concediate, respectiv care ºi-au
pierdut involuntar locul de muncã din motive economice; persoane, de
regulã femei, care doresc sã-ºi reia activitatea dupã o perioadã de
întrerupere ºi cautã un loc de muncã cu timp complet sau parþial; persoane
ocupate cu timp parþial, temporar sau sezonier în cãutarea unui loc de
muncã cu timp complet; persoane, îndeosebi în vârstã, care cautã un loc de
muncã în vederea completãrii veniturilor º.a.
Din aceastã simplã ºi, poate, incompletã prezentare a situaþiilor în
care o persoanã poate fi consideratã în ºomaj rezultã câteva concluzii cu
valoare metodologic-operaþionalã:
a) graniþa între ocupare, subocupare, ºomaj ºi inactivitate totalã este destul de glisantã; între acestea existã zone de contact, de interferenþã,
de pasaj dintr-o stare în alta. Acest glisaj este tot mai vizibil în prezent
în condiþiile binecunoscute ale fragilizãrii ocupãrii, ale extinderii – din
raþiuni pe care nu le analizãm aici – a aºa-numitelor forme, dupã unii
flexibile, dupã alþii precare de ocupare (schema 1);
PERSOANE
OCUPATE

contracte
pentru lucrãri
de utilitate
publicã

ªOMERI
(persoane apte
pentru a munci,
fãrã loc de muncã, în cãutarea
unui loc de
muncã)

- timp parþial
- contracte temporare (sezoniere)
- activitãþi
Pensionãri interimare
Stagii de
anticipate sau,
formare,
dupã caz,
reconversiune,
progresive
recalificare

PERSOANE
INACTIVE

Sursa: Didier, Michelle, Les régles du jeu, Editura Economica, Paris, 1989.
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b) în principal, aceasta este a problemã de definire a fiecãruia dintre
conceptele utilizate, a stabilirii în primul rând a unei “baterii” de criterii
în funcþie de care forþa de muncã este încadratã într-o categoria sau
alta – ocupatã, subocupatã, ºomaj, inactivitate...; în al doilea rând, a
construirii actului de indicatori prin intermediul cãruia se poate mãsura
ºi caracteriza situaþia ocupãrii ºi ºomajului. Sigur, ocuparea,
subocuparea ºi ºomajul pot fi caracterizate printr-o diversitate relativ
mare de indicatori, fiecare mãsurând cu deosebire doar unele faþete
ale problemei. Rata de ºomaj, ca ºi rata de activitate, deºi au un
caracter global ºi o importantã funcþie cognitivã, sunt numai unii dintre
aceºtia. Singure, ca instrumente de cunoaºtere ºi analizã, de
diagnozã ºi prognozã a ocupãrii ºi ºomajului au funcþii limitate; de
aceea se cer asociate, combinate cu alþi indicatori.
Evident, în funcþie de criteriile de definire, de conceptele utilizate,
seriile de date construite pe baza acestor indicatori pot varia enorm.
În literatura de specialitate se apreciazã cã aceste diferenþe pot
merge de la 1 pânã la 5 ori;
c) identificarea surselor ºi instituþionalizarea unui sistem de colectare,
prelucrare, prezentare ºi difuzare periodicã a informaþiilor privind
ocuparea ºi ºomajul – nivel, caracteristici, tendinþe. În materie de
ocupare ºi ºomaj, dupã definirea conceptelor cu care se opereazã,
colectarea datelor este problema-cheie a construirii unor serii
statistice credibile. În genere, în acest scop în practica mondialã sunt
utilizate în principal urmãtoarele surse de colectare a datelor;
înregistrãri totale, de tipul recensãmântului, cu o periodicitate de 7-10
ani; cercetãri pe bazã de anchetã, respectiv anchete generalizate
ºi(sau) prin sondaj; surse administrative.
1.2. În economia de piaþã mãsurarea ºi urmãrirea sistematicã a ºomajului, sub variatele sale aspecte, constituie problema de interes major ºi preocupãri curente în egalã mãsurã ale factorilor guvernamentali, ale organizaþiilor sindicale ºi ale cercetãrii ºtiinþifice. Diferiþii indicatori care, în unitatea ºi
interacþiunea lor, caracterizeazã, global sau(ºi) parþial ºomajul, sunt alãturi
de cei ai costului vieþii ºi inflaþiei, indicatori de alertã, veritabili clignotanþi ai
stãrii de sãnãtate ºi ai funcþionãrii pieþei muncii. În acelaºi timp – dat fiind
sistemul de conexiuni dintre piaþa muncii ºi celelalte pieþe – furnizeazã
informaþii privind mersul ºi funcþionalitatea economiei în ansamblu, fiind
element în fundamentare a unor mãsuri de politicã economicã ºi socialã.
1.3. Construirea unor serii de indicatori care caracterizeazã diferitele
dimensiuni ale ºomajului rãspunde unor nevoi concrete pe termen scurt,
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mediu ºi lung ale gestiunii resurselor umane, ale stãpânirii unor fenomene
cu potenþial exploziv ºi erodant, între care:
a) elaborarea unei politici active, a unor programe de ocupare ºi folosire
eficientã a forþei de muncã, indiferent dacã acestea au un caracter
global sau se referã la diferite segmente ale pieþei muncii – inserþia
profesionalã a tineretului; forþa de muncã femininã, reconversia
profesionalã ºi reintegrarea în activitate a persoanelor rãmase
temporar fãrã loc de muncã, inclusiv programe pentru categoriile de
forþã de muncã marginalizate ºi(sau) defavorizate pe piaþa muncii;
b) estimãri ale costului, ale efortului financiar (direct ºi indirect) solicitat
de politicile active de ocupare ºi reocupare a forþei de muncã, costuri
care cad în sarcina diferiþilor agenþi economici, inclusiv a statului în
multiplele lui ipostaze de agent economic ºi partener al agenþilor
privaþi, de partener social, de componentã a mecanismului de funcþionare a economiei, de instrument al echilibrelor macroeconomice;
c) elaborarea ºi susþinerea unei politici realiste, efective de protecþie
socialã a ºomerilor ºi a categoriilor de forþã de muncã defavorizate pe
piaþa muncii, de incitare a cãutãrii, în fapt, a unui loc de muncã. Este,
în esenþã, vorba de a gãsi zona optimã de echilibru dintre autoprotecþia
economicã determinatã de asigurarea locului de muncã ºi, prin
aceasta, a securitãþii venitului din muncã ºi protecþia socialã asiguratã
din alte surse, limitele de variaþie ale acestor alternative în politica de
ocupare ºi folosire a forþei de muncã, ca ºi în cea de protecþie socialã;
d) comparaþii internaþionale. În condiþiile internaþionalizãrii pieþelor, inclusiv a pieþei muncii, ale integrãrii economice – în baza liberei circulaþii
a persoanelor ºi a forþei de muncã – aceasta devine o funcþie extrem
da importantã. Are un impact direct ºi puternic în sensul adecvãrii
(apropierii) statisticilor naþionale la standardele internaþionale, la recomandãrile Biroului Internaþional al Muncii (BIT), ale CEE, ale OCDE ºi
a altor organisme de acest tip. Încã de la începutul anilor ’50 BIT, prin
Conferinþele statisticienilor din domeniul muncii, a iniþiat numeroase
acþiuni, dezbateri cu privire la aceste probleme. Concluziile acestora
au devenit norme, recomandãri ºi respectiv convenþii de reglementare
a ocupãrii ºi a ºomajului, în genere a vârstei problematicii resurselor
umane, înainte de toate a pieþei muncii1.
1

În acest sens vezi: Recommandations Internationales en vigueur sur les statistiques du
travail, Edition 1968, BIT Genève; Résolution concernant la mesure et l’analyse, de
sous-emploi et sons utilisation des ressources de main d’oeuvre, adoptée par: la 8-e
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1.4. În perioada de tranziþie la economia de piaþã mãsurarea,
evidenþierea statisticã ºi analiza ºomajului se impun nu numai ca exigenþe,
ci ºi ca premise dintre cele mai importante ale intrãrii în normalitate a pieþei
muncii, a elaborãrii politicilor de ocupare a forþei de muncã ºi combatere a
ºomajului deopotrivã la nivel macroeconomic, în plan teritorial ºi, evident, la
nivel de firmã. În acest sens pledeazã o serie de argumente dintre care
reþinem drept primordiale:
a) economia de piaþã, funcþionarea pieþei libere a muncii pune în alþi
termeni, pe alte baze întreaga problematicã a ocupãrii ºi utilizãrii forþei
de muncã. Exigenþelor formulate de piaþa muncii ca atare – deloc simple, dificil de depãºit – li se adaugã altele care-ºi au originea în procesele de stabilizare, ajustare structuralã ºi retehnologizare a economiei,
cu puternicul ºi contradictoriul lor impact de ocupare-folosire eficientãdisponibilizare-reconversie profesionalã-recalificare-reocupare etc.;
b) ºomajul – componentã structuralã ºi rezultat al funcþionãrii pieþei
muncii, ignorat, nerecunoscut oficial în vechiul regim – se întituleazã
ca o permanenþã: tinde sã devinã prin proporþii, cost ºi efecte,
dramatic; ºomajul este perceput în mod diferit de variatele structuri,
factori implicaþi în gestionarea resurselor de muncã; factorii de putere,
guvernamentali considerã ºomajul ca un “rezultat firesc” al tranziþiei,
ca un cost al acesteia, pe care, doresc sau nu, îl plãtesc toate þãrile în
tranziþie; firmele (patronatul) se adapteazã încã cu dificultate noilor
condiþii de funcþionare a pieþei muncii, au încã un comportament de
aºteptare, de “protejare” a ocupãrii, reþineri în a acþiona cu bisturiul
eficienþei; sindicatele ºi populaþia – atâta vreme cât economia este în

Conférence internationale des statisticiens du travail (1954); la 11-e Conférence
internationale des statisticiens du travail (1966); la 13-e Conférence internationale des
statisticiens du travail (1982); la 14-e Conférence internationale des statisticiens du
travail (1987); Robert Salais, “La mesure de chômage dans l’enquête emploi”,
Economie et Statistique, no. 54/mars 1974; “Méthodes et sources utilisées pour la
mesure du chômage”, Economique et Statistique, no. 65/mars 1975; R.G. Doss, M.T.
Dupré, F. Mehrau, “La promotion de l’emploi et la mesure statistique du chômage”,
Revue Internationale du Travail, vol. 127, nr. 1/1988; Tableaux Comparatifs des
Régimes de Securité Sociale, aplicable dans les Etats membres des Communantés
européennes, 15-e Edition (au 1-er juillet 1988), Régime Général (salariés de l’industrie
et du commerce), CECA-CEE-CEEA, Bruxelles, Luxembourg, 1989 (Ch. Chômage,
Tableau XX 1-XI 5) º.a.
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declin ºi instabilã – percep ºomajul ca o ameninþare, ca o lipsã de
securitate economicã, cu atât mai mult cu cât oamenii cer de lucru;
c) sistemul informaþional, statistica în domeniul muncii este încã departe
de a oferi informaþiile necesare gospodãririi resurselor de muncã, atât
sub aspect cantitativ, cât ºi sub cel calitativ ºi al promptitudinii;
d) în condiþiile menþionate datele care privesc resursele de muncã,
populaþia activã ºi respectiv ocupatã, ºomajul cu variatele sale particularitãþi reflectã doar parþial, trunchiat ºi adesea deformat adevãrata
situaþie de pe piaþa muncii, tensiunile dintre oferta de forþã de muncã
în creºtere ºi cererea de forþã de muncã care se îngusteazã. Existã,
tocmai datoritã carenþelor de informare, a puþinãtãþii surselor de informare corectã ºi nu în ultimul rând a unor limite rezultate din definirea
conceptelor cu care se opereazã în statisticã, o certã tendinþã de
diminuare a proporþiilor reale ale ºomajului.
1.5. Examinarea posibilitãþilor de mãsurare, urmãrire ºi analizã sistematicã a ºomajului în România presupune, ca punct de pornire, elucidarea
în prealabil ºi respectiv adoptarea unei poziþii cu privire la;
a) definirea noþiunii de ºomaj, a conceptului de ºomer;
b) raporturile dintre ºomaj ºi subocupare vizibilã ºi invizibilã;
c) sursele de date, metodele ºi periodicitatea colectãrii lor;
d) instituþiile în mod necesar angajate (antrenate) în activitate de
culegere, evidenþã statisticã ºi analizã economicã a unei probleme
de o asemenea anvergurã, complexitate ºi importanþã. Un asemenea demers ni se pare cu atât mai necesar cu cât în statisticile
internaþionale, ca ºi în cele naþionale se opereazã concomitent cu
mai multe noþiuni ºi indicatori – standardizaþi sau, dupã caz, cu
specific mai mult sau mai puþin local (naþional). În plus, avem în
vedere faptul cã statisticile ºomajului ºi subocupãrii sunt edificii
noi, în plin proces de construcþie, în arhitectura sistemului informaþional statistic din România. În consecinþã, este pe deplin firesc
ca în conceperea ºi derularea acestui important edificiu informaþional sã se plece de la standardele internaþionale.1

1

Aceste preocupãri sunt prezente în activitatea pe care o desfãºoarã în acest sens, cu
prestigioasã asistenþã internaþionalã, Comisia Naþionalã de Statisticã.
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2. Delimitãri conceptuale. Definiþia internaþionalã standard
(BIT). Definiþii naþionale. Elemente comune. Deosebiri
2.1. Precizãri preliminare
Mãsurarea ºomajului ºi construirea unor serii de date (indicatori) cu
privire la numãrul ºomerilor, diferitele lor caracteristici demoeconomice,
educaþional-profesionale ºi ocupaþionale, tendinþele acestui fenomen sunt
întreprinderi relativ dificile, în perioade de tranziþie.
Greutãþile de mãsurare ºi de aici deosebirile dintre diferitele serii de
indicatori nu numai de la o þarã la alta, dar chiar în interiorul unei þãri –
întâlnite chiar în þãrile dezvoltate – sunt generate de o mulþime de cauze.
Unele dintre acestea þin de natura fenomenului ca atare, altele au explicaþii
conceptual-metodologice ºi chiar convenþionale, în sensul cã fiecare
concept sau indicator se bazeazã pe “o convenþie”, acceptatã mai larg sau
mai restrâns. Dintre acestea semnalãm:
a) ºomajul – ca fenomen economic ºi social complex – combinã o stare,
aceea de a fi fãrã loc de muncã, cu o nevoie, aceea de a avea un
asemenea loc, cu disponibilitatea (fiziologicã ºi psihologicã), cu
dorinþa ºi voinþa de a gãsi ºi un loc de muncã ºi, în fine, cu activitatea
(efectivã) de cãutare a acestuia. Dupã cum vom vadea, fiecãreia dintre aceste stãri îi corespunde un criteriu anume de definire a statutului
ocupaþional al unei persoane, în speþã a ocupãrii ºi ºomajului;
b) conþinutul, sfera de cuprindere a populaþiei observate ºi examinate,
respectiv definirea pe cât posibil cât mai riguroasã a termenilor cu
care se opereazã în statistica ocupãrii forþei de muncã: populaþie
activã, populaþie ocupatã, ºomaj, subocupare etc.
Deosebirile în spaþiu sau în timp privind conþinutul fiecãreia dintre
noþiunile amintite au o determinare multiplã: metodologicã, legislativ-administrativã, comportamentalã. Este, în principal, vorba de:
− criteriile în raport cu care o persoanã aptã de muncã este
consideratã (clasificatã) drept ocupatã sau în ºomaj involuntar;
− legislaþia naþionalã ºi practicile administrative în vigoare cu privire
la considerarea unei persoane drept ocupate sau, dupã caz, ºomer
ºi deschiderea drepturilor de indemnizare;
− interesul (înclinaþia) persoanelor neocupate în vârstã aptã de muncã de a se înscrie la un birou (oficiu) de forþã de muncã – fie cã au
rãmas fãrã loc de muncã ca urmare a licenþierii, fie cã sunt în
cãutare pentru prima datã a unui loc de muncã – interes nemijlocit
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legat de drepturile care se nasc ca urmare a luãrii lor în evidenþã
de cãtre un organism specializat autorizat.
Sub aspect metodologic stabilirea bateriei de criterii de clasificare a
unei persoane în vârstã de muncã drept ocupatã sau în ºomaj este prima ºi
cea mai importantã cerinþã a creãrii unui sistem de mãsurare a ºomajului.
Notãm cã aceste criterii pot varia destul de mult de la þarã la þarã. Se
înregistreazã deosebiri chiar în condiþiile în care existã un “nucleu dur” al
acestor criterii, întrucât, adesea, conþinutul concret, legislaþia muncii,
interpretarea lor sunt diferite.
Pe de altã parte, în demersul de asigurare a unui grad mai mare de
comparabilitate internaþionalã, inclusiv din perspectiva integrãrii vesteuropene s-a acþionat pe linia standardizãrii conceptelor cu care se
opereazã ºi a difuzãrii lor cât mai largi.
În acest cadru, BIT – prin Conferinþele statisticienilor din domeniul
muncii – a elaborat o serie de criterii ºi condiþii care au devenit pilonii de
bazã ai standardizãrii conceptului de ºomaj.1 Aceste condiþii ºi criterii, cu
adaptãrile de rigoare, stau în bunã mãsurã ºi la baza definiþiilor standard ale
CEE ºi OCDE.
În fine, menþionãm ºi faptul cã în statisticile privind ºomajul din þãrile
dezvoltate cu economie de piaþã, ca ºi statisticile organismelor
internaþionale (BIT, CEE, OCDE) se încetãþeneºte sistemul de prezentare a
seriilor de date cel puþin sub douã forme: ºomeri în sens BIT ºi respectiv
ºomeri în sensul metodologiilor naþionale (ale organismelor de statisticã, ale
ministerelor muncii, ale agenþiilor de forþã de muncã etc.);
c) cantitatea ºi calitatea informaþiei statistice, mai precis sursele,
modalitãþile ºi tehnicile de investigare ºi colectare a ansamblului
informaþiilor necesare pentru caracterizarea fenomenelor de ocuparesubocupare-ºomaj. Indiscutabil aceste surse sunt variate atât ca
obiect ºi obiective, cât ºi ca sferã de cuprindere ºi ca periodicitate.
Astfel, informaþiile furnizate de recensãmintele generale ale populaþiei
ºi chiar de unele microrecensãminte sunt mai complete decât cele
obþinute prin cercetãri selective, anchete prin sondaj, dupã cum
acestea din urmã sunt mai cuprinzãtoare decât cele din sursele
administrative curente. În mare mãsurã, ele sunt complementare, dar
în timp permit ajustarea (corectarea) seriilor de date statistice; în
lucrãrile analitice acestea pot fi combinate;
1

Lignes directrices din BIT; Bulletin Official, vol. LXX, seria A, nr. 3, BIT, Genève, 1983,
p. 161-170; Statistiques trimestrielles de la population active, OCDE, Départament des
Affaires Economiques et Statistiques, nr. 3/1990, Paris, 1990.
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d) periodicitatea selectãrii ºi prezentãrii seriilor de date statistice ºi a
analizelor fenomenelor studiate. Acestea pot fi lunare, trimestriale,
semestriale, anuale.
Din aceste raþiuni demersul nostru începe în mod necesar cu delimitarea conceptelor, a termenilor cu care vom opera. Deºi statistica muncii
este vastã, vom reþine numai acei termeni care au legãturã directã cu obiectul nostru de studiu (populaþie activã, populaþie ocupatã, ºomaj, subocupare).
Notãm mai întâi cã, de regulã, în statisticile privind ocuparea ºi
ºomajul se utilizeazã concomitent definiþii internaþionale standard (BIT), cât
ºi definiþii naþionale, mai mult sau mai puþin apropiate de cea standard.
Existã, oricum, în þãrile occidentale membre ale CEE, ale OCDE chiar, o
tendinþã certã de apropiere sub aspectul conþinutului acestor noþiuni. Unele
deosebiri – determinate în speþã de legislaþia în vigoare în fiecare þarã – se
menþin însã. Subliniem acest din urmã aspect, întrucât apreciem cã asigurarea comparabilitãþii internaþionale este una din cerinþele fundamentale ale
strategiei de reconstruire a sistemului informaþional statistic, al populaþiei ºi
resurselor de muncã. Pe de altã parte, normele ºi standardele internaþionale, recomandãrile BIT, ale conferinþelor statisticienilor în domeniul
muncii ºi nu în ultimul rând practica din þãrile dezvoltate cu economie de
piaþã, conþin numeroase elemente capabile sã contribuie la punerea bazelor
ºi funcþionarea unui sistem statistic adecvat în acest domeniu. 1
ªomajul ºi ocuparea forþei de muncã, deºi contradictorii, sunt fenomene
intim legate, intercondiþionate. Înainte de definirea ºomajului, apreciem
oportunã prezentarea, chiar dacã numai sumarã, a unor concepte metodologice analitice cu privire la utilizarea resurselor de muncã. O asemenea
abordare ni se pare cu atât mai necesarã cu cât ºi aceste concepte servesc
la mãsurarea ºi respectiv construirea unor indicatori privind ºomajul2.
1

2

Menþionãm în acest sens cã, Comisia Naþionalã pentru Statisticã, cu sprijinul specialiºtilor din reþeaua ONU, ca ºi al unora dintr-o serie de þãri dezvoltate, desfãºoarã un
vast program de reproiectare a sistemului informaþional ºi statistic-informatic. În acest
domeniu s-au fãcut deja paºi importanþi; sunt în derulare importante acþiuni de recreare
ºi dezvoltare a acestui sistem, a unui sistem care se preteazã cel mai bine structurii
actuale ºi în devenire a economiei, care faciliteazã introducerea treptatã a noului
sistem ºi asigurã legãtura cu seriile de date anterioare. Un important capitol al acestei
opere priveºte forþa de muncã. În acest sens vezi: “Strategia de dezvoltare a sistemului
statistic pentru perioada 1991-1992”, Revista de statisticã, nr. 1/1991.
În definirea setului de noþiuni care caracterizeazã sub aspect statistic starea de
activitate, ocupare ºi ºomaj a unei persoane, noi pornim de la normele, standardele ºi
recomandãrile BIT, respectiv ale Conferinþelor statisticienilor din domeniul muncii, care
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2.2. Populaþia activã
Populaþia activã cuprinde “toate persoanele de ambele sexe care, într-o perioadã de referinþã specificatã, furnizeazã forþa de muncã disponibilã
pentru producerea de bunuri ºi servicii definite prin sistemul conturilor
naþional ONU”. Altfel spus, populaþia activã include: salariaþi civili; lucrãtori
independenþi (patroni, liber-profesioniºti); lucrãtori familiali neremuneraþi;
militari de carierã; militari în stagiu; ºomeri.
Populaþia activã poate fi evidenþiatã: a) la un moment dat, de regulã la
data recensãmântului; b) populaþie în mod curent activã. Aceasta din urmã
include: toate persoanele care au depãºit o anumitã vârstã (de regulã cea a
ºcolarizãrii obligatorii) stabilitã prin legislaþia naþionalã, al cãrui statut
principal, faþã de o anume activitate determinatã în termeni de sãptãmâni
sau zile de muncã în cadrul unei lungi perioade specificate (12 luni
precedente, anul civil precedent) a fost cel al unei persoane ocupate ºi
respectiv al unui ºomer. Include deci populaþia ocupatã ºi ºomerii.
Estimarea populaþiei active se poate face prin mai multe modalitãþi:
a) prin însumarea populaþiei ocupate din sursele administrative de
date (PO) cu efectivele militare furnizate de ministerele respective
(M) ºi cu ºomajul (ª) rezultat din ancheta asupra ocupãrii:
Pa = P O + M + ª
b) prin aplicarea ratelor de activitate pe sexe ºi vârste la populaþia
totalã, structuratã de asemenea pe sexe ºi vârstã:
n

Pa = ∑ Pt ⋅ ra
i

c) extrapolarea ratelor de activitate.
2.3. Populaþia ocupatã
Populaþia ocupatã reprezintã segmentul cel mai important al populaþiei active.
în decursul timpului au adus numeroase clarificãri în materie. În materialul de faþã
avem cu deosebire în vedere lucrãrile celei de-a XIII-a ºi a XIV-a conferinþe din 1964,
1982 ºi, respectiv, 1987. În acest sens, vezi: Résumés des Normes Internationale du
Travail, BIT, Genève, 1988. Recommandations Internationale en viguer sur les
statistiques du travail, Edition 1988, BIT, Genève; Resolution concernant les statistiques
de la population active, de l’emploi, du chômage et de sous-emploi, adoptée par la
troisième Conférence Internationale des statisticiens du travail (octobre 1982); Rapport
général présenté à la 14-e Conférence International des statisticiens du travail, octobrenovembre 1987; R.G. Doss, M.T. Dupré, F. Merhau, “La promotion de l’emploi et la
mesure statistique du chômage”, Revue Internationale du travail, vol. 127, nr. 1./1988 º.a.
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2.3.1. În conformitate cu metodologia BIT, populaþia ocupatã include
toate persoanele de vârstã activã care în decursul unei scurte perioade de
referinþã riguros specificatã – o sãptãmânã, o zi – se gãseau într-una din
urmãtoarele categorii: a) aveau un loc de muncã salariat, se gãseau la locul
de muncã ºi primeau un salariu sau o remuneraþie în bani sau în naturã; în
perioada de referinþã erau absenþi de la locul de muncã, dar pãstrau o
legãturã formalã cu acesta; b) toate persoanele care exercitã o ocupaþie
(activitate) nesalariatã; persoane care în timpul perioadei de referinþã se
gãseau la locul de muncã ºi efectuau o activitate lucrativã, aducãtoare de
beneficii în bani sau în naturã pentru familie, în speþã lucrãtorii familiali; persoane care aveau o întreprindere (industrialã, comercialã, exploataþie agricolã, prestãri de servicii), dar care temporar nu se gãseau la locul de muncã.
2.3.2. În legãturã cu definiþia populaþiei ocupate, respectiv cu criteriile
în funcþie de care o persoanã este consideratã drept ocupatã ºi clasificatã
într-o categorie a acesteia apreciem util sã facem încã câteva precizãri de
ordin metodologic ºi anume:
a) în practicã, potrivit uzanþelor internaþionale ºi recomandãrilor BIT,
“munca efectuatã în cursul perioadei de referinþã” este interpretatã
ca fiind o activitate remuneratã sau aducãtoare de profit cu o
“duratã de cel puþin o orã”.
Un asemenea larg criteriu de definire a statutului de ocupat permite
includerea tuturor formelor de ocupare existente la un moment dat: de la
contractele de muncã pe termen scurt (muncã cu timp parþial temporarã,
interimarã, ocazionalã) la cele cu timp complet. Aceasta este o definiþie extensivã a ocupãrii din punctul de vedere al legãturi dintre volumul producþiei
de bunuri ºi servicii ºi cantitatea de muncã (resursele umane) utilizate;
b) persoanele temporar absente din motive de: boalã sau accidente,
concedii de odihnã, de studii, de maternitate, conflicte de muncã
sau grevã, conjuncturã economicã slabã, suspendarea temporarã
a locului de muncã determinatã de condiþii meteorologice nefavorabilã, accidente sau orice alte cauze de absenþã temporarã cu
sau fãrã autorizaþie sunt considerate ocupate, cu condiþia menþinerii legãturii formale cu locul de muncã;
c) patronii, persoanele care efectueazã activitãþi pe cont propriu,
membrii cooperativelor de producãtori sunt consideraþi lucratori
nesalariaþi ºi clasificaþi, dupã caz, ca prezenþi sau absenþi de la
locul de muncã;
d) lucrãtorii familiali neremuneraþi sunt lucrãtori nesalariaþi, indiferent
de numãrul de ore efectuate în perioade de referinþã;
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e) persoanele angajate în activitatea de producere a unor bunuri ºi
servicii pentru autoconsum, dacã aceasta deþine o parte însemnatã în consumul gospodãriei, sunt clasaþi ca lucrãtori nesalariaþi;
f) ucenicii care, în perioada de referinþã, au primit o remunerare în
bani sau în naturã sunt consideraþi salariaþi ºi, dupã caz. clasificaþi
ca fiind prezenþi sau absenþi de la muncã;
g) studenþii, personalul casnic ºi alte persoane ocupate în special în
activitãþi neeconomice în perioade de referinþã ºi care în acelaºi
timp deþin un loc de muncã salariat sau nu sunt consideraþi persoane
ocupate, dar, pe cât posibil, sunt înregistraþi (evidenþiaþi) separat;
h) membrii forþelor armate (permanenþi ºi temporari) sunt înregistraþi
ca forþã de muncã salariatã;
i) relaþia ocupare-formare profesionalã: dacã pregãtirea profesionalã
(calificarea) se face în întreprindere, prin convenþie, persoanele
incluse într-o asemenea formã de pregãtire sunt considerate cã
desfãºoarã o muncã cu o duratã de cel puþin o orã în perioada de
referinþã, dacã sunt ocupate;
j) legãtura formalã cu locul de muncã se aplicã persoanelor care au
lucrat deja în actualul loc de muncã ºi care în perioada de referinþã
erau absente; aceastã legãturã poate fi stabilitã prin raportarea la
unul sau mai multe dintre urmãtoarele criterii:
− plata neîntreruptã, a salariului. În legãturã cu aceasta se ridicã
problema proporþiei salariului încasat de salariat pe perioada
absenþei, ca ºi cea a ponderii contribuþiei patronului la formarea
acestuia;
− asigurarea (garantarea) întoarcerii la lucru dupã încetarea situaþiei de excepþie. Este poate criteriul esenþial, indispensabil al definirii “legãturii formale cu locul de muncã”; în principiu semnificã
revenirea la situaþia normalã care poate fi “la acelaºi loc de muncã” ºi(sau) într-o formulã mai globalã în aceeaºi întreprindere;
− “durata absenþei de la locul de muncã”; de regulã, aceasta trebuie sã fie cât mai scurtã. Potrivit recomandãrilor BIT, aceasta
ar putea fi “durata în timpul cãreia lucrãtorii pot sã primeascã o
indemnizaþie fãrã a fi obligaþi sã accepte alte locuri de muncã
care eventual le-ar fi propuse”.
De notat cã aceste criterii nu sunt cumulative. Prin reglementãri naþionale se pot alege criteriul sau combinaþiile de criterii care sã defineascã,
într-un anume context, “menþinerea legãturii formale cu locul de muncã”.
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Oricum, aceasta are o semnificaþie deosebitã pentru clasificarea statisticã a
beneficierilor stagiilor (cursurilor) de formare profesionalã (inclusiv reconversiune, recalificare etc.), în cazul în care stagiile respective nu contribuie în
activitãþile de producþie, indiferent dacã acestea se desfãºoarã în interiorul
sau în afara întreprinderii.
Astfel, aºa cum am vãzut (pct.f) dacã beneficiarul unui stagiu de
formare profesionalã în timpul derulãrii acestuia este folosit ºi în activitatea
de producþie el trebuie considerat drept ocupat dacã îºi pãstreazã legãtura
formalã cu locul de muncã. În acest cadru, criteriul primordial în funcþie de
care se apreciazã existenþa sau inexistenþa acestei legãturi este “garantarea
întoarcerii la locul de muncã” înþeleasã cel mai adesea ca posibilitate de
revenire în aceeaºi întreprindere, la acelaºi patron.
În cazul în care însã criteriul menþionat nu opereazã, poate interveni
cel al “plãþii neîntrerupte a salariului sau remunerãrii”. Criteriul este satisfãcut în situaþia în care costul salarial, integral sau într-o mãsurã importantã
revine întreprinzãtorului.
În cazul în care cursantul nu a lucrat în întreprindere anterior începerii
cursului de formare profesionalã, conceptul “legãtura formalã cu locul de
muncã” nu se aplicã. În consecinþã, acesta nu poate fi considerat drept
“persoanã ocupatã absentã de la locul de muncã”. În situaþia în care, la
terminarea stagiului de formare profesionalã îºi asigurã (formal) un loc de
muncã, sub aspect statistic se bucurã de acelaºi tratament ca persoanele
care ºi-au gãsit un loc de muncã ulterior perioadei de referinþã.
2.4. Definiþia internaþionala standard (BIT) a ºomajului
2.4.1. Corespunzãtor normelor standardizate ale BIT sunt consideraþi
drept ºomeri “... toate persoanele care în cursul unei perioade de referinþã
nu aveau loc de muncã – cu statut de salariat sau de nesalariat – erau
disponibile pentru a ocupa imediat un loc de muncã, salariat sau nesalariat,
se aflau în cãutarea unui loc de muncã”. Aºadar, pentru a fi clasificat drept
ºomer potrivit metodologiei BIT o persoanã în vârstã aptã de muncã trebuie
ca în perioada de referinþã stabilitã – o zi, o sãptãmânã – sã rãspundã
concomitent cumulativ la 3 criterii:
a) sã fie o persoanã neocupatã; sã nu aibã un loc de muncã aducãtor
de venit;
b) sã caute un loc de muncã salariat sau orice activitate lucrativã;
c) sã fie apt (disponibil) de a munci imediat.
Persoanelor care rãspund acestor 3 criterii întrunite li se adãugã:
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a) persoanele care deºi ºi-au gãsit un loc de muncã îºi vor începe
activitatea ulterior perioadei de referinþã;
b) persoanele concediate fãrã remunerare.
De menþionat cã definiþia internaþionalã standard a ºomajului nu
include referiri (criterii) de ordin juridic sau instituþional, cum ar fi “înscrierea
ca ºomer la un organism specializat de forþã de muncã” (agenþie, oficiu de
forþã de muncã); “plata (încasarea) unei alocaþii de ºomaj”; “caracterul locului
de muncã cãutat”, respectiv cu timp complet sau cu timp parþial, temporar
sau permanent etc. De regulã, asemenea dispozitive sunt prevãzute în
legislaþiile naþionale.
De asemenea, în definiþie nu se fac referiri, nu se pun condiþii în
legãturã cu cauzele care au condus la situaþia de ºomer:
− nu este impusã condiþia ca ºomerul sã fi avut un loc de muncã întro perioadã anterioarã. În consecinþã, persoanele care intrã pentru
prima datã pe piaþa muncii (absolvenþi ai învãþãmântului secundar,
profesional, universitar ºi alte categorii) ºi nu-ºi gãsesc loc de
muncã, ca ºi cele care dupã o întrerupere voluntarã a activitãþii solicitã reluarea acesteia dacã rãspund condiþiilor formulate prin cele
3 criterii amintite, sunt considerate ºomeri:
− nu ia în considerare rãspunderea întreprinderii (patronului) sau a
persoanei implicate (ºomerul) în apariþia situaþiei de ºomaj. Licenþierea, ca ºi demisia, sunt deopotrivã valabile, drept mecanisme de
generare a stãrii de ºomaj. Mai mult, pot fi clasificaþi ca ºomeri ºi
persoanele care ºi-au întrerupt temporar un contract de muncã.
Este vorba, mai ales, de cei cu contracte sezoniere, care între douã
sezoane cautã un loc de muncã sau de persoanele concediate
temporar, din motive economice (reducerea de activitate) fãrã
promisiunea reangajãrii în cazul revenirii la o situaþie normalã;
− nu are nicio importanþã dacã situaþia de ºomaj intervine datoritã
neconcordanþelor dintre cererea ºi oferta de forþã de muncã, determinate fie de faptul cã întreprinderea nu gãseºte forþa de muncã
care-i convine, fie, dimpotrivã, cã locurile de muncã existente nu
rãspund exigenþelor persoanelor în cãutare de loc de muncã;
− în fine, nu sunt restricþii nici în ceea ce priveºte natura locului de
muncã solicitat de cãtre ºomer, durata muncii, nici referitoare la
capacitatea profesionalã ºi competenþa celui care cautã un loc de
muncã.
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2.4.2. În legãturã cu criteriul “fãrã loc de muncã salariat sau nesalariat”
principala problemã care se ridicã priveºte definirea, natura ºi caracteristicile locului de muncã: este vorba de un loc de muncã cu timp complet, cu
timp parþial, temporar, interimar etc.? Rãspunsul la aceastã întrebare-cheie
pentru definirea stãrii de ºomaj a unei persoane da vârstã activã îl gãsim, în
fapt, în criteriile stabilite de BIT pentru definirea populaþiei ocupate,
respectiv “...sã fi lucrat cel puþin o orã în perioada de referinþã”.
Cu circa douã decenii în urmã, în situaþia de ocupare deplinã care
pãrea cã se instalase în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã, iar o
ocupare stabilã cu timp complet devenise normã în aceste þãri, însãºi prin
metodologia BIT se stabilea condiþia: “un loc de muncã salariat ºi cu timp
complet”1.
Introducerea ºi menþinerea criteriului “cel puþin o orã de muncã în
perioada de referinþã” pentru definirea statutului de ocupat sau neocupat al
unei persoane serveºte la definirea ºomajului ca o stare extremã, de lipsã
totalã de muncã ºi corespunde mai bine diversitãþii dispozitivelor de
promovare a ocupãrii care funcþioneazã în prezent.
2.4.3. În legãturã cu cel de-al doilea criteriu “în cãutarea unui loc de
muncã”, menþionãm cã nu este suficientã simpla declaraþie de intenþie,
dorinþa de a “cãuta...”. Aceastã intenþie sau dorinþã se cere susþinutã, mai
bine zis doveditã, probatã de o anumitã manierã, în acest sens, printre principalele dovezi se numãrã: înscrierea la un oficiu, agenþie de forþã de muncã
public sau privat; demersuri pe lângã conducãtorii de întreprinderi; rãspunsuri
la anunþurile publicitare; relaþii ºi demersuri personale; participare la cursuri
de recalificare; cãutare de resurse – imobile, terenuri, capital pentru crearea
unei întreprinderi proprii sau în asociaþie etc.
În legãturã cu posibilitãþile de atestare a acþiunii de cãutare efectivã a
unui loc de muncã, câteva precizãri ni se par absolut necesare.
Prima, se referã la faptul dacã “înscrierea la un oficiu de forþã de
muncã” poate fi interpretat în orice condiþii ca un proces de cãutare activã,
efectivã a unui loc de muncã. Întruneºte aceastã calitate numai în cazul în
care înscrierea la un oficiu de plasare are ca scop oferta unui loc de muncã
printr-un asemenea oficiu. Aceastã precizare este importantã deoarece
însãºi participarea la cursuri de recalificare este condiþionatã de o astfel de
1

Cea de-a 14-a Conferinþã a statisticienilor muncii (1967) a rediscutat acest criteriu în
lumina situaþiilor noi care au apãrut pe piaþa muncii confirmându-ºi valabilitatea,
subliniind totodatã necesitatea: a) ca în statisticile naþionale sã se opereze cu volumul
orelor de muncã al persoanelor ocupate; b) utilizãrii conceptului de subocupare vizibilã.
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înscriere. În cazul în care însã înscrierea are un caracter pur administrativ,
doar de facilitare a participãrii la un asemenea program, aceasta nu este
consideratã ca un demers activ de cãutare a unui loc de muncã.
A doua, priveºte “cãutarea unui loc de muncã nesalariat”, nemijlocit
legatã de dispozitivele de ajutorare a ºomerilor de a-ºi crea mici
întreprinderi, de a se lansa în diferite afaceri pe cont propriu. Se face astfel
distincþie între “cãutarea unui loc de muncã cu statut de lucrãtor nesalariat”
ºi “activitatea nesalariatã”. Dificultãþi sunt ºi în legãturã cu momentul în care
intenþia de a se lansa într-o activitate nesalariatã devine un proces activ,
efectiv de cãutare. Demarcaþia nu este simplu de fãcut: de exemplu, în
momentul acordãrii unui împrumut, în cel al obþinerii autorizaþiei, în cel al
obþinerii primei comenzi º.a. Dacã legislaþiile naþionale nu prevãd altfel,
atunci fiecare din situaþiile amintite poate fi interpretatã drept o activitate
efectivã de cãutare a unui loc de muncã nesalariat.
A treia. Existã diferenþe naþionale în ce priveºte natura locului de
muncã cãutat. Astfel, pentru a fi înregistrat ca ºomer, locul de muncã cãutat
trebuie sã fie: cu timp complet (Franþa, Irlanda); cel puþin 28 de ore/sãptãmânã în Germania, Luxemburg ºi Olanda; cel puþin 15 ore/sãptamânã în
Danemarca. În celelalte þãri membre ale CEE nu existã asemenea limite.
A patra, persoanele fãrã loc de muncã, disponibile pentru a munci, au
întreprins acþiuni de cãutare a unui loc de muncã salariat sau de lansare
într-o activitate pe cont propriu, independentã la o datã ulterioarã perioadei
de referinþã trebuie înregistrate ca ºomeri. Idem persoanele temporar
absente de la locul de muncã fãrã legãturã formalã cu acesta sunt ºomeri.
În fine, a cincea. În situaþiile în care piaþa muncii este dezorganizatã,
are o importanþã limitatã, în care mijloacele menþionate pentru a atesta
cãutarea activã a unui loc de muncã sunt puþin adecvate contextului, în care
capacitatea de absorbþie a forþei de muncã este slabã, insuficientã sau în
care proporþia forþei de muncã nesalariatã este mare, în definirea ºomajului
– potrivit standardelor BIT – se poate renunþa la acest criteriu, fiind reþinute
doar celelalte douã.
2.4.4. Criteriul “disponibil de a munci într-o activitate salariatã ºi
respectiv nesalariatã în perioada de referinþã”. Practic se are în vedere
disponibilitatea de a ocupa imediat un loc de muncã în eventualitatea cã
acest loc se oferã. Este dificil de a gãsi metode adecvate de mãsurare. Cel
mai adesea, acest criteriu este soluþionat prin metode mai mult sau mai
puþin adaptate contextului naþional. Acestea se leagã de acþiuni cum sunt:
solicitarea ºi voinþa realã de a avea un loc de muncã ºi respectiv de a se
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lansa într-o activitate, independentã dacã resursele ºi facilitãþile necesare îi
sunt acordate; acceptarea imediatã a locului de muncã º.a.
Deºi definiþia standard nu face referiri directe la condiþiile în care starea
de ºomaj poate înceta, o serie de metodologii naþionale includ asemenea
norme. Multe din aceste norme sunt nemijlocit legate de drepturile de
îndemnizare a ºomerilor. Astfel, în Olanda, Italia, Spania ºi Luxemburg orice
activitate, indiferent de duratã, conduce la sistarea stãrii de ºomaj ºi a
drepturilor decurgând din aceasta; în Regatul Unit, starea de ºomaj
înceteazã dupã o activitate de 3 zile; în Danemarca, dupã o sãptãmânã
civilã (5 zile); în Franþa ºi Germania, dupã 7 zile de activitate.
2.4.5. În concluzie, în baza criteriilor ºi normelor din metodologia BIT,
a precizãrilor fãcute pe marginea acestora, definiþia internaþionalã standard
a ºomajului include urmãtoarele categorii de persoane neocupate:
a) persoane care, din diferite motive, ºi-au pierdut sau au pãrãsit un
loc de muncã salariat ºi sunt în cãutarea unui loc de muncã.
Acestea sunt persoane (ºomeri) deja incluse în populaþia activã,
prezente pe piaþa muncii;
b) persoanele care nu au lucrat niciodatã, dar sunt în cãutarea unui
loc de muncã ºi disponibile (apte) pentru a munci; este vorba de
cei intraþi pentru prima datã pe piaþa muncii (în genere, tineri);
c) persoanele care ºi-au pierdut sau au renunþat la statutul anterior –
lucrãtor independent, patron, lucrãtor familial – ºi cautã pentru
prima datã un loc de muncã salariat;
d) persoane care revin pe piaþa muncii dupã o întrerupere voluntarã a
activitãþii, cu deosebire femei.
Într-o formulã mai sinteticã, în categoria persoanelor neocupate în
cãutarea unui loc de muncã se includ:
a) ºomerii indemnizaþi: persoane fãrã loc de muncã care beneficiazã
de alocaþii de ºomaj sau de aºteptare (tinerii care cautã pentru
prima oarã un loc de muncã) ºi care sunt înscriºi la un oficiu de
forþã de muncã. Anumite categorii de ºomeri în vârstã (minimum
50-55 ani) pot, la cererea lor, sã fie scutiþi de condiþia înscrierii ca
solicitant al unui loc de muncã, fãrã a pierde alocaþia de ºomaj;
b) persoane în vârstã apte de muncã, neocupate care în mod
obligatoriu trebuie sã fie înscrise la un oficiu de forþã de muncã;
þinerii absolvenþi în perioada de aºteptare; anumite categorii de
ºomeri, excluse temporar de la drepturile de alocare; alte categorii
de persoane neocupate;
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c) alte persoane de vârstã activã neocupate în cãutarea unui loc de
muncã înscrise benevol (liber) la oficiile de forþã de muncã: persoane care nu au dreptul în alocaþii de ºomaj, dar care prin
aceastã înscriere beneficiazã de serviciile de plasare oferite de
oficiile de forþã de muncã.
2.4.5.1. În Franþa, ancheta asupra ocupãrii distinge în principal 3 categorii de persoane fãrã loc de muncã care solicitã unul (anexa 2):
a) populaþie disponibilã în cãutarea unui loc de muncã (PDRE) în
sensul recensãmântului care grupeazã totalitatea persoanelor care
au declarat cã sunt fãrã loc de muncã ºi cautã unul;
b) populaþia marginalã disponibilã în cãutarea unui loc de muncã
(PMDRE), respectiv persoanele fãrã loc de muncã, dar care, în a
doua etapã a interviului purtat de anchetator, declarã cã sunt în
curs de a cãuta un loc de muncã;
c) populaþia activã care deþine un loc de muncã, dar cautã un altul
mai convenabil (PARDE).
2.4.5.2. Evident, aºa cum am arãtat deja, deºi procesul de aliniere la
normele BIT este foarte pronunþat, existã, totuºi, o seamã de abateri naþionale
faþã de definiþia internaþionalã standard, ca ºi de la o þarã la alta. Pe fondul
unor eforturi de unificare a principiilor metodologice de bazã, a criteriilor de
raportare, asemenea deosebiri se constatã chiar ºi între þãrile membre ale
CEE sub aspectul definirii situaþiei de ºomaj, a condiþiilor de indemnizare
etc. Cunoaºterea acestora este absolut necesarã în comparaþiile internaþionale (anexa 3).
2.5. Subocuparea (ºomaj parþial)
2.5.1. Conceptele statistice de ocupare ºi respectiv ºomaj – aºa cum
sunt ele definite prin normele internaþionale – acoperã o gamã variatã de
situaþii concrete. Pe de o parte, ele sunt suficient de suple pentru a permite
clasificarea persoanelor active ca fiind ocupate sau în ºomaj. Pe de altã
parte, ele par a deveni insuficiente pentru mãsurarea riguroasã a
fenomenelor de ocupare-reocupare cu deosebire în condiþiile difuzãrii largi a
formelor atipice de ocupare, ale unor niveluri ºi tipuri de activitate
economicã relativ diferenþiate. În consecinþã, conceptele de ocupare-ºomaj,
oricât de larg ar fi definite sau poate tocmai din aceste motive, au limite în
explicitarea statisticã a situaþiilor care apar pe piaþa muncii; alãturi de lipsa
totalã de ocupare, de activitate care defineºte ºomajul, apar o serie de
situaþii intermediare, de subocupare, ºomaj parþial etc.
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De aici necesitatea unei mãsurãri ºi a unor statistici complementare,
între care cele privind subocuparea deþin un loc important (anexa 4).
Încã în 1947, BIT a deficit conceptul de subocupare ºi a difuzat
recomandãri privind mãsurarea acestui fenomen. Este de reþinut faptul cã
conceptul de subocupare vizibilã care la origine era destinat a mãsura ºi
descrie situaþia ocupãrii din þãrile în curs de dezvoltare, se extinde ºi are o
valoare practicã crescândã în þãrile dezvoltate. Modificãrile intervenite, cu
deosebire în deceniul 9, pe piaþa muncii fac din acest concept unul deosebit
de util în planul politicilor de ocupare ºi utilizare a resurselor de muncã, al
promovãrii în formule combinate a unor variate dispozitive de ocupare.
2.5.2. Subocuparea – ca fenomen ºi proces economic ºi mãsurã
statisticã a acestuia – este expresia unui grad de ocupare mai mic al unei
persoane în raport cu o normã determinatã: (durata normalã a muncii) sau
cu un alt loc de muncã – alternativ necesitând acelaºi nivel de formare
profesionalã, de competenþã.
Poate fi apreciatã dupã criterii ºi mãsuratã cu instrumente diferite; în
funcþie de acestea îmbracã douã forme:
a) Subocupare vizibilã – o noþiune prin excelenþã statisticã. Include persoanele de vârstã activã salariate sau nesalariate, prezente sau, dupã
caz, absente de la locul de muncã, care din motive independente de
voinþa lor lucreazã mai puþin decât durata normalã a muncii stabilitã
prin legislaþia în vigoare. Acestea se pot gãsi: în stare de ºomaj parþial
(anexa 4), în cãutarea unei munci suplimentare pentru completarea
venitului; în cãutarea altui loc de muncã cu timp complet. De altfel,
potrivit normelor internaþionale, subocuparea invizibilã este caracterizatã pe baza a trei criterii cumulative:
− o duratã a muncii inferioarã celei normale;
− caracterul involuntar al acestei durate mai mici a timpului de lucru;
− cãutarea unei munci suplimentare sau disponibilitatea de a accepta
diferite dispozitive de promovare a ocupãrii (timp parþial, contracte
cu duratã determinatã, programe de formare, amenajarea timpului
de muncã, diferite formule de pensionare anticipatã).
Subocuparea vizibilã poate fi mãsuratã fie prin numãrul de persoane
aflate involuntar într-o asemenea situaþie, fie prin volumul subocupãrii
exprimat în unitãþi de timp de muncã.
b) Subocuparea invizibilã. În esenþã un concept analitic. Ea mãsoarã fie
proasta alocare a forþei de muncã pe diferite activitãþi, sectoare,
profesii, fie dezechilibrul fundamental dintre forþa de muncã ºi ceilalþi
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factori de producþie, fie folosirea cu eficienþã redusã a forþei de muncã
ocupate. Principalele forme de manifestare (simptome) ale subocupãrii
invizibile sunt:
− productivitate a muncii scãzutã (subocupare potenþialã);
− subutilizarea competenþelor (subocupare deghizatã);
− venit din muncã redus.
Din raþiuni practice, de colectare a informaþiilor ºi analizã, cea de-a
XIII-a Conferinþã internaþionalã a statisticienilor muncii (1982) recomandã
limitarea mãsurãrii statistice a subocupãrii numai la cea vizibilã.

3. Rata de ºomaj
3.1. Concept
În setul de indicatori cu ajutorul cãrora se mãsoarã, exprimã ºi
caracterizeazã variatele dimensiuni ale ºomajului ºi subocupãrii un loc
important deþine rata de ºomaj.
Calculul ºi evidenþierea statisticã a cuplului de indicatori: ratã de
activitate sau, dupã caz, de ocupare, de participare a populaþiei ºi respectiv
ratã de ºomaj rãspund unor nevoi complexe ale politicii active de ocupare ºi
combatere a ºomajului, ca ºi al celei sociale.
3.1.1. Rata de ºomaj este un indicator analitic prin intermediul cãruia
se mãsoarã dimensiunea, caracteristicile, tendinþele ºi intensitatea ºomajului.
În formulã generalã se calculeazã sub forma unui raport între un
indicator (în valori absolute) care exprimã ºomajul (numãrul de ºomeri) ºi un
altul care mãsoarã populaþia de referinþã, cel mai adesea populaþia activã:
rs = S/Pa · 100
3.2. Modalitãþi de calcul ºi exprimare
Modalitãþile concrete de calcul ale acestui indicator sunt variate.
Astfel, în statistica ocupãrii forþei de muncã ºi a ºomajului, în raport de
obiectivele urmãrite, de informaþiile disponibile, de legislaþia în vigoare se
folosesc concomitent diferite rate de ºomaj, respectiv formule de calcul al
acestora. Diferenþele între acestea sunt în principal determinate de: termeni
de raportare ºi conþinutul acestora, de sursele de colectare a informaþiilor,
de metodologia de calcul.
De regulã se utilizeazã urmãtoarele rate de ºomaj:
a) rata (globalã) de ºomaj standardizatã (BIT);
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b) rata (globalã) de ºomaj standardizatã (CEE, respectiv OCDE);
c) rata (globalã) de ºomaj naþionalã (dupã metodologii naþionale);
d) rate parþiale de ºomaj pentru diferite categorii de populaþie activã:
salariaþi; tineri; femei; categorii socioprofesionale; regionale
(zonale) º.a. Cu ajutorul unor asemenea rate se pun în evidenþã o
seamã de particularitãþi ale ºomajului;
e) rata integralã (compusã) de ºomaj ºi subocupare vizibilã.
În calculul ratei de ºomaj – ca ºi a altor indicatori caracteristici de
altfel, o mare importanþã o au sursele de date statistice utilizate1.
Într-o formã sinopticã, pornind de la sursele de date frecvent utilizate
în acest scop, se pot calcula 4 rate de ºomaj2.
Schema 2
Sursa de date

Date administrative
Rata 1
ªomeri
complet
indemnizaþi
Populaþia
activã
asiguratã
împotriva
ºomajului

Ancheta asupra ocupãrii forþei de muncã

Rata 2

Rata 3

Persoane
neocupate
în cãutarea
unui loc
de muncã

Numãr de
ºomeri în
sensul
anchetei

Numãr de
ºomeri în
sensul
anchetei

Populaþia
activã civilã
în sensul
anchetei

Populaþie
activã
totalã din
anchetã

Populaþie
activã
totalã

Rata 4

3.2.1. Rata standardizatã de ºomaj în sens BIT se calculeazã ca
raport între numãrul de persoane neocupate care cautã de lucru (PNLCM) –
(a) ºomeri complet îndemnizaþi + (b) alte persoane neocupate obligatoriu
înscrise la un oficiu de forþã de muncã, temporar excluse de la plata
1
2

În acest sens vezi § 4 din acest studiu.
Vezi, Le marché du travail en Belgique, Direction de l’étude des preblemes du travail.
Administration de l’emploi, septembre 1990.
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ajutorului de ºomaj + (c) persoane neocupate în cãutarea unui loc de
muncã înscrise voluntar la o agenþie de forþã de muncã – ºi populaþia activã
totalã (PAT): (i) populaþie activã civilã + (ii) militari de carierã + (iii) militari în
termen + (iiii) ºomeri.
rs = PNLCM/PAT · 100
Este rata de ºomaj efectiv cu cea mai mare sferã de cuprindere;
rãspunde cel mai bine cerinþelor de comparabilitate internaþionalã; se
calculeazã practic de organisme specializate în toate þãrile cu economie de
piaþã, membre ale Organizaþiei Internaþionale a Muncii.
3.2.2. Rata de ºomaj standardizatã în sens CEE este raportul dintre
numãrul total de ºomeri în sensul anchetei (PNLCM) ºi populaþia activã
civilã din anchetã (PAC):
rs = PNLCM/PAC · 100
Dacã în ce priveºte numãrãtorul nu existã nicio diferenþã faþã de rata
de ºomaj standardizatã BIT, în ce priveºte numitorul, se ia în considerare
numai populaþia activã civilã. Este calculatã ºi difuzatã de cãtre CEE prin
organele ºi lucrãrile sale1.
3.2.3. Rata de ºomaj standardizatã OCDE se calculeazã ca raport între numãrul total de ºomeri din anchetã (PNLCMa) ºi populaþia activã totalã
din anchetã (PATa):
rs = PNLCMa/PATa · 100
Este calculatã de organele guvernamentale naþionale (ministerele
muncii) ºi difuzatã de OCDE.
3.2.4. Rata de ºomaj naþionalã calculatã pe baza datelor administrative poate fi exprimatã sub mai multe forme:
a) raport între numãrul total de persoane neocupate înscrise la
sfârºitul lunii la un oficiu de forþã de muncã (PNLCM) ºi un indicator al
populaþiei de referinþã care poate fi populaþie activã; populaþie ocupatã;
numãr de salariaþi;
rs = PNLCM/PA (sau PO sau S) · 100
b) raport între numãrul de ºomeri indemnizaþi (ªi) ºi numãrul de
persoane asigurate împotriva ºomajului (Pa):
rs = ªi/Pa · 100
1

EUROSTAT, Emploi et chômage.
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Deºi relativ apropiate sub aspectul metodologiei de calcul – cel puþin
unul dintre termenii raportului este comun – între ratele de ºomaj standardizate astfel determinate existã diferenþe. Spre exemplificare, prezentãm
ratele de ºomaj calculate pentru Belgia în anii 1986-1988:
- în % Perioada
1
2
3
4
1986
16,1
12,3
11,7
11,2
1987
15,6
11,9
11,5
11,1
1988
iunie
14,1
10,1
10,6
10,2
iulie
14,7
11,3
10,8
10,3
august
14,4
11,4
10,8
10,2
septembrie
13,9
11,1
10,7
10,1
octombrie
13,8
10,9
10,4
9,8
1) ªomeri complet indemnizaþi/populaþia asiguratã pentru ºomaj.
2) Persoane neocupate în cãutarea unui loc de muncã/populaþia activã totalã.
3) Numãr de ºomeri în sensul anchetei/populaþia activã civilã din anchetã. Ratã de ºomaj
comparabilã la nivel internaþional. Date de anchetã ajustate cu variaþiile sezoniere.
Calculatã de cãtre EUROSTAT.
4) Numãr de ºomeri din anchetã/populaþia activã totalã.

În fine, în contextul ratelor standardizate de ºomaj, notãm faptul cã
indiferent de deosebirile în ce priveºte sfera de cuprindere a numãrãtorului
ºi respectiv a numitorului, toate sunt mãsuri ºi expresii globale ale
ºomajului, rate globale de ºomaj.
3.2.5. Rate de ºomaj parþiale. Acestea se referã la o categoria de
forþã de muncã sau la o anumita zonã. Se calculeazã ca raport între
numãrul de ºomeri din categoria respectivã (ªi) ºi populaþia activã (civilã,
totalã) a respectivei categorii (Pai):
rº = ªi/Pai
Se pot calcula rate parþiale de ºomaj pe sexe, grupe de vârstã,
categorii socioprofesionale, zonale (regionale).
3.2.6. Rata integralã (compusã) de ºomaj ºi subocupare vizibilã se
calculeazã ca raport între timpul de muncã disponibil neutilizat, al populaþiei
neocupate ºi în stare de subocupare vizibilã (Tmn) ºi timpul de muncã total
(Tmt) disponibil, sau, în alte cazuri, timpul de muncã utilizat:
n

n

i

i

rşi = ∑ Tmn / ∑ Tmt ⋅ 100
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Rata integralã de ºomaj mãsoarã în fapt ºomajul potenþial: calculul
unei asemenea rate se impune cu deosebire atunci când piaþa muncii este
dezechilibratã, mai ales când subocuparea vizibilã, ca ºi cea invizibilã, de
altfel, au dimensiuni apreciabile.
3.2.7. Indiferent da principiile ºi criteriile metodologice, de modalitãþile
de calcul, ca ºi în cazul ratei de activitate ºi/sau de ocupare, rata de ºomaj
poate fi exprimatã: a) sub forma unor indicatori globali; b) sub forma unor
indicatori parþiali; c) se calculeazã ºi urmãreºte, dupã caz, lunar, trimestrial,
anual.
Rata de ºomaj este, de regulã, calculatã ºi urmãritã de: a) instituþii ºi
organisme internaþionale specializate – Biroul de Statisticã a Muncii al BIT;
Departamentul de Economie ºi Statisticã al OCDE, Comisia de Statisticã a
CEE; b) Instituþii ºi organisme guvernamentale ºi neguvernamentale specializate – instituþii sau comisii naþionale de statisticã, ministerele muncii,
agenþiile naþionale de ocupare. Informaþiile furnizate sistematic de aceste
organisme servesc institutelor de cercetãri în elaborarea unor studii analitice
asupra acestor probleme. Ceea ce nu exclude ca pentru anumite probleme
speciale acestea din urmã sã lanseze, la nevoie, cercetãri speciale.

4. Surse de date. Modalitãþi de colectare a acestora
Proiectarea ºi utilizarea unei metodologii de mãsurare a ºomajului
includ ca o componentã fundamentalã organizarea ºi funcþionarea
sistemului de colectare ºi prelucrare a informaþiilor, în legãturã nemijlocitã
cu obiectivele care se urmãresc prin punerea în operã a unor asemenea
statistici. În principal acest proces vizeazã douã aspecte: a) sursele de date
ca atare ºi natura acestora, evident în relaþie strânsã cu fiecare fenomen la
care se raporteazã ºi, respectiv, fiecare indicator ce urmeazã a fi calculat;
b) metodele de colectare a informaþiilor necesare, inclusiv gradul lor de
complementaritate, de combinare ºi, eventual, de substituire.
Fãrã îndoialã – deºi au un anume grad de libertate, de autonomie –
acestea sunt concepute ºi utilizate ca verigi ale lanþului informatic naþional.
Ca atare sfera de cuprindere, capacitatea de cunoaºtere, gradul de
credibilitate ºi fiabilitate sunt dependente de calitatea sistemului informaticstatistic naþional.
Pe de altã parte, amintim cã în domeniul mãsurãrii ocupãrii ºi
ºomajului – ca ºi al altor indicatori din acest perimetru – BIT prin biroul sãu
de statisticã, a elaborat un ansamblu de norme ºi recomandãri deosebit de
utile ºi fertila. În acest domeniu existã un set de convenþii internaþionale, în
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plus, experienþa þãrilor dezvoltate în domeniu oferã variate elemente –
instrumente, utile, mai mult sau mai puþin comparabile. Existã în aceastã
materie – cu deosebire sub aspectul surselor de date, a metodelor ºi
tehnicilor de investigare – numeroase elemente comuna.
4.1. Surse de date
De regulã, pentru mãsurarea ocupãrii ºi a ºomajului sunt folosite douã
tipuri de statistici: a) administrative ºi b) anchete generale sau prin sondaj.
În unele cazuri, se poate vorbi ºi de o a treia sursã statisticã, respectiv
evaluãrile oficiale care combinã informaþii culese prin cele douã canale
anterioare (a ºi b) (schema 3).
Schema 3

Statistici
(surse)
administrative

Principalele surse de date statistice pentru mãsurarea ocupãrii
ºi ºomajului

a. înregistrãrile (informaþiile) de la oficiile de
forþã de muncã
b. statistici ale asigurãrilor sociale (numãrul
de asiguraþi pentru ºomaj; numãrul
beneficiarilor de ajutor de ºomaj etc.):
• informaþii privind regimul de
indemnizare;
• casele sindicale.
c. date departamentale sau date furnizate
de diferite alte instituþii guvernamentale
sau neguvernamentale (declaraþii de
venit; alte formulare etc.)

Anchete

a. anchete generale de tip recensãmânt (al
populaþiei)
b. anchete prin sondaj:
• asupra forþei de muncã;
• asupra gospodãriilor;
• asupra întreprinderilor;
• asupra unor probleme speciale.

Fãrã a intra în detalii, dorim sã facem numai câteva precizãri privind
fiecare din sursele (modalitãþile) de colectare a datelor, nu în ordinea în care
le-am prezentat în schemã.

279
4.1.1. Anchetele generale, de tipul recensãmântului (general) al
populaþiei sunt dupã cum se ºtie, o înregistrare totalã a populaþiei la un
moment dat în funcþie de o multitudine de criterii demografice (sex, vârstã),
economice (statutul socioprofesional, ramura de activitate, ocupaþia,
profesia º.a.), educaþionale (nivel de ºcolarizare), sociale (unitãþi
administrativ-teritoriale, mediu de reºedinþã.).
Având caracterul de observare completã, recensãmântul general al
populaþiei reprezintã o bazã de date de maximã acurateþe ºi fidelitate.
Informaþiile culese permit caracterizarea populaþiei sub variate aspecte:
activã, ocupatã, în ºomaj, inactivã; natura ocupãrii (timp complet, timp
parþial etc.); rata brutã de activitate; ratã de activitate pe sexe, grupe de
vârstã; rata de ocupare brutã, netã, pe grupe de vârstã ºi sexe; rata globalã
ºi rate parþiale de ºomaj; structuri ale populaþiei active, ocupate, ale
ºomerilor etc. În plus, recensãmântul general al populaþiei – ºi aceasta are o
deosebitã semnificaþie pentru studiul nostru, tocmai prin caracterul sãu
cuprinzãtor – constituie singura bazã solidã, realã ºi credibilã pentru
construirea eºantionului de gospodãrii, persoane etc. în vederea efectuãrii
anchetelor prin sondaj. În afara unui recensãmânt al populaþiei realizat în
limite de timp rezonabile, credibil, eºantionarea riscã sã compromitã
rezultatele anchetelor selective.
Sigur, în toate þãrile se efectueazã recensãminte ale populaþiei. Periodicitatea realizãrii acestora este însã diferitã: decenalã în SUA ºi în Italia;
ºeptenalã în Franþa, cincinalã în Japonia º.a.
4.1.2. Anchete prin sondaj asupra ocupãrii forþei de muncã ºi
respectiv anchete prin sondaj ale gospodãriilor (menajelor). În statistica
forþei de muncã, sunt considerate ca cele mai adecvate surse de date
pentru mãsurarea statisticã, sub diferite aspecte ºi cu ajutorul a diverºi
indicatori a ºomajului, pentru construirea unor serii de indicatori analitici,
extrem de utili în analiza ocupãrii, subocupãrii ºi ºomajului:
a) tehnica eºantionãrii este uniformã la scara întregii economii; pe
baza informaþiilor colectate se pot constitui serii de date care pot
surprinde tendinþele pe termen lung, cele ciclice, ca ºi fluctuaþiile
lunare ale ºomajului;
b) diferenþa în timp între efectuarea anchetei ºi prezentarea datelor
este relativ scurtã, iar informaþiile sunt rapid accesibile prin
publicaþiile guvernamentale;
c) informaþiile pot fi prezentate atât în forma agregatã, cât ºi pe
variate structuri;
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d) sub rezerva definirii ºi delimitãrii riguroase a conceptelor cu care
se opereazã ºi a construirii unui eºantion corect, conþin datele cele
mai complete – dupã multiple caracteristici – privind deopotrivã
populaþia ocupatã, populaþia neocupatã, ºomerii º.a.;
e) oferã informaþii care nu sunt incluse în statisticile curente privind
ocuparea ºi ºomajul; permite decuparea persoanelor fãrã loc de
muncã disponibile ºi în cãutarea, unul loc de muncã dupã variate
criterii în câteva categorii distincte (anexa 2);
f) dat fiind faptul cã în mod obiºnuit definiþia ºomajului aplicatã în
aceste anchete este dacã nu cea standardizatã BIT, cel puþin una
mult apropiatã de normele internaþionale, informaþiile furnizate sunt
cele mai apte pentru comparaþii internaþionale;
g) rata de ºomaj calculatã pe baza acestor informaþii este cea mai
fiabilã, deoarece atât datele care privesc ºomerii, cât ºi cele care
privesc populaþia de referinþã provin din aceeaºi sursã.
Existã o practicã internaþionalã diversificatã în ce priveºte “anchetele
prin sondaj” asupra forþei de muncã ºi(sau) a gospodãriilor, inclusiv sub
aspectul periodicitãþii acestora; în unele þãrii acestea sunt lunare (Australia,
Canada, Finlanda, Japonia, SUA, Suedia); în altele sunt trimestriale (Italia,
Norvegia, Noua Zeelandã); în altele, poate cele mai numeroase, sunt
anuale (Austria, Belgia, Germania, Grecia º.a.
În toate þãrile asemenea anchete sunt de competenþa organismelor
guvernamentale specializate, datoritã complexitãþii, tehnologiei lor ºi
tehnicilor puse în acþiune, a dificultãþilor, a costului ridicat. Este în principal
vorba de: instituþiile (birouri, comisii) naþionale de statisticã, ministerele
muncii, agenþiile naþionale de forþã de muncã (§ 4.2.)
Evident, aceasta nu exclude, dimpotrivã, se îmbinã cu microanchete
efectuate de institute de cercetãri în domeniu, de sindicate, patronat sau
alte organisme neguvernamentale. Aportul cercetãrii de profil se remarcã
sub aspectul unor contribuþii metodologice ºi cu deosebire a celor al unor
studii analitice periodice pe o problemã sau alta.
Încã o subliniere importantã pentru analiza fenomenului de ocupareºomaj: datele de anchetã sunt date de stoc, mãsoarã efectivul diferitelor
categorii de populaþie activã în perioada de referinþã. Ele nu furnizeazã informaþii privind fluxurile între diversele categorii de populaþie activã. Acestea
din urmã, pe baza seriilor de date construite tocmai plecând de la informaþii-
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le oferite de anchetele ocupãrii, pot fi urmãrite cu ajutorul datelor administrative ºi a unor modele de tipul “stoc-flux al ºomajului”1 (schema 4).
Schema 4
Modelul de stoc-flux al ºomajului

9) Persoane nou intrate pe piaţa
forţei de muncă şi persoane care
reintră în diferite activităţi

Persoane ocupate
(E)

8) Persoane nou angajate

ªomeri
(u)

7) Persoane rechemate la
locul de muncă

1) Persoane desărcinate

2) Concediaţi

3) Persoane care părăsesc
locul de muncă

4) Pensionări şi alte
retrageri din activitate

Populaþie neinclusã
în forþa de muncã (N)

În orice moment existã un stoc mãsurabil de persoane în fiecare
dintre cele trei blocuri. Aceste stocuri sunt baleiate de numeroase fluxuri
înspre ºi dinspre fiecare bloc. Schimbãrile în aceste fluxuri pot avea un
impact semnificativ asupra ratei ºomajului.
4.1.3. În ce priveºte sursele administrative de colectare a informaþiilor,
deºi cele mai la îndemânã, este de menþionat cã au limite în caracterizarea
complexã a ocupãrii ºi ºomajului.
4.1.3.1. Statistici ale oficiilor de forþã de muncã. În general, acestea
furnizeazã la sfârºitul fiecãrei luni date privind numãrul de persoane care
solicitã un loc de muncã. Cuprind ºomerii, inclusiv cei care intrã pentru
prima datã pe piaþa muncii ºi au dreptul la regimul de alocaþii de ºomaj;
persoanele care solicitã un loc de muncã fãrã a beneficia de regimul de

1

McConnel, Campbell R.; Brul, Stanley L., Contemporary Labor Economics, McGrawHill Book Company, 1986.
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indemnizare; nu cuprind, de regulã, persoanele care au un loc de muncã,
dar doresc sã-l schimbe ºi sunt înscrise la un oficiu de plasare.
Valoarea acestor informaþii pentru mãsurarea ºomajului, mai precis
pentru caracterizarea realã a acestuia este variabilã. Ea este mare,
comparabilã ca fiabilitate cu cea oferitã de anchetele prin sondaj. În toate
cazurile în care existã o legãturã strânsã între regimul de indemnizare
pentru ºomaj ºi condiþia înscrierii la o agenþie de forþã da muncã, la un oficiu
de plasare; satisfãcãtoare în cazul legãrii activitãþii oficiilor de plasare de
regimul de asistenþã publicã; redusã în cazul în care înscrierea la birourile
de plasare este benevolã, sau în care acestea sunt defectuos amplasate în
teritoriu – funcþioneazã doar în anumite localitãþi sau persoanele fãrã loc de
muncã sunt fie reticente, nu au deprinderea în a folosi serviciile oficiilor de
forþã de muncã, fie nu sunt interesate în a se înscrie întrucât nu întrunesc
condiþiile pentru deschiderea drepturilor de ºomaj. Ca atare, informaþiile
obþinute pe acest canal sunt incomplete, oferã prea puþine certitudini în ce
priveºte dimensiunile ºomajului, rata de ºomaj etc. În plus, aceste date nu
sunt comparabile între þãri.
4.1.3.2. Statistica asigurãrilor sociale constituie un canal important de
colectare a informaþiilor necesare cu deosebire pentru anumite categorii de
populaþie activã.
În genere are o sferã de cuprindere ºi o fiabilitate mai redusã decât
informaþiile furnizate de anchetele prin sondaj. În sfera lor de cuprindere
intrã numai persoanele care se aflã sub incidenþa regimului de asigurare
obligatoriu în caz de ºomaj; în consecinþã, cuprinde mai ales muncitorii ºi
funcþionarii asiguraþi în caz de ºomaj.
Rata de ºomaj, în acest caz, se calculeazã ca raport între numãrul de
beneficiari ai alocaþiei de ºomaj ºi numãrul de lucrãtori asiguraþi, cuprinºi în
regimul de asigurare pentru ºomaj. Numãrul de ºomeri din aceste statistici
folosit pentru calculul ratei de ºomaj este mai mic nu numai decât cel
efectiv, dar chiar ºi în raport cu numãrul persoanelor neocupate înscrise la
oficiile de forþã de muncã; dupã cum, populaþia de referinþã se reduce cel
mai adesea la cea salariatã.
Din aceste raþiuni, specialiºtii apreciazã cã rata de ºomaj calculatã pe
aceastã bazã se îndepãrteazã destul de mult de situaþia realã. Sa pare cã
zone întregi ale populaþiei – sub aspect structural, categorial, profesional, de
ramurã, teritorial – rãmân în afarã.
4.2. Modalitãþi de colectare a datelor utilizate în diferite þãri
În acest paragraf vom prezenta, în limita în care dispunem de date,
unele modalitãþi de colectare a informaþiilor care se integreazã în statistica forþei de muncã, insistând asupra sursei principale, respectiv asupra anchetelor.
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4.2.1. FRANÞA
4.2.1.1. În ce priveºte populaþia ocupatã, principalele surse de date
sunt urmãtoarele; “statistica Uniunii Naþionale pentru Ocupare în Industrie ºi
Comerþ (UNEDIC), cu periodicitate anualã (la 31 decembrie); statistica
Asociaþiei pentru Ocupare în Industrie ºi Comerþ (ASSEDIC), cu
periodicitate anualã ºi care estimeazã populaþia ocupatã pe ramuri de
activitate ºi sexe; statistica furnizatã de Ministerul Muncii, Ocupãrii ºi
Formãrii Profesionale, prin anchete trimestriale asupra activitãþii ºi condiþiilor
de ocupare a forþei de muncã; statistica Institutului Naþional pentru Statisticã
ºi Studii Economice (INSEE) (anexa 5).
4.2.1.2. În ce priveºte ºomerii. existã douã mari canale de colectare a
informaþiilor: a) statisticile Agenþiei Naþionale pentru Ocupare (ANPE), cu
periodicitate lunarã. Periodic, cifrele privând ºomajul sunt ajustate astfel,
între lunile mai ºi iulie au loc angajãri sezoniere ºi ca atare numãrul celor
care solicitã de lucru se diminueazã; între lunile septembrie ºi noiembrie,
prin sosirea pe piaþa forþei de muncã a tinerilor absolvenþi ai sistemului de
învãþãmânt, numãrul celor în cãutare de lucru sporeºte; b) anchetele prin
sondaj asupra ocupãrii forþei de muncã fãcute de Institutul Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice (anexa 5).
4.2.1.3. Ancheta asupra ocupãrii realizatã începând din 1977
semestrial (martie ºi octombrie), cuprinde un eºantion de 60.000 de
gospodãrii (familii), rata de sondaj fiind de 1/300 gospodãrii.
Eºantionul este reprezentativ pentru ansamblul gospodãriilor din
Franþa metropolitanã; sunt excluse gospodãriile a cãror rezidenþã principalã
este mobilã (rulotã etc). În eºantion este inclusã ºi o parte a populaþiei unor
colectivitãþi în mãsura în care membrii acestora au legãturi familiale cu
“gospodãria” (menajul) care face obiectul anchetei:
− militarii de carierã sau în termen care sunt cazaþi în cazãrmi sau în
câmp;
− elevii interni;
− studenþii din campusurile universitare sau cãmine;
− tinerii lucrãtori care locuiesc în cãmine;
− lucrãtorii pe ºantierele temporare;
− deþinuþii;
− persoane aflate în tratament în aºezãmintele de îngrijire a
sãnãtãþii;
− bãtrânii care trãiesc într-un cãmin (azil).
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Sunt excluse din sfera de cuprindere a anchetei: personalul aºezãmintelor spitaliceºti, ºcolare sau hoteliere care trãiesc în aceste colectivitãþi,
precum ºi membrii colectivitãþilor religioase.
Principala particularitate a eºantionului din ancheta asupra ocupãrii
rezidã în caracterul sãu “areolar”; eºantionul este compus din arii teritoriale
formate din grupe de locuinþe; aceste arii sunt constituite iniþial pornind de la
datele ultimului recensãmânt al populaþiei.
Sub aspect tehnic, în construirea eºantionului se parcurg urmãtorii
paºi:
− comunele ºi aglomerãrile urbane sunt stratificate în 126 zone,
determinate prin intersectarea a 21 de regiuni ºi 6 categorii de comune;
− al doilea pas; în fiecare strat rural ºi respectiv urban cu cel puþin
10.000 de locuitori se trag la sorþi comune cu probabilitãþi
proporþionale cu numãrul lor de locuinþe;
− al treilea pas: acestea sunt împãrþite în zone-eºantion, fiecare
dintre ele cuprinzând 200 de locuinþe. În acest mod o zonãeºantion, trasã proporþional cu numãrul sãu de locuinþe, este
împãrþitã în arii de aproximativ 40 de locuinþe. O zonã cu 200 de
locuinþe, de exemplu, formeazã o grupã de 5 arii. Astfel construitã
zona (grupa de 5 arii) alcãtuieºte în fiecare caz în parte rezerva de
arii pentru anchetele semestriale între douã recensãminte generale
ale populaþiei. În acest fel, anual se reînnoieºte 1/3 din eºantion.
În unitãþile teritoriale cu peste 10.000 de locuitori, de regulã oraºe,
ariile sunt constituite ºi trase la sorþi pornind de la districtele desemnate în
cadrul recensãmântului.
Eºantionul areolar are o serie de avantaje: a) favorizeazã reperarea
locuinþelor “marginale” care ar putea scãpa într-o listã prestabilitã a
acestora; ca urmare, permite luarea în considerare a unor categorii de
persoane, cum sunt: sublocatarii, casnicii, persoane care locuiesc în
camere independente etc; b) favorizeazã o mai mare concentrare
geograficã în teritoriu.
Pe de altã parte, acest tip de eºantion are ºi unele inconveniente: a)
la aceeaºi talie a gospodãriei (familiei) conþine erori aleatorii mai mari decât
cele care provin dintr-un eºantion tras la sorþi direct din lista gospodãriilor;
b) operaþiile de colectare a informaþiilor necesare construirii eºantionului
necesitã un recensãmânt exhaustiv al locuinþelor ºi populaþiei arealului, ca
ºi respectarea strictã a perimetrului acestuia.
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Concepþia ºi organizarea anchetei aparþine Institutului Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice; difuzarea rezultatelor este asiguratã prin
reþeaua observatorilor Economici Regionali ai INSEE, în primul rând de
Observatorul din Paris.
4.2.2. REGATUL UNIT
Obiectivul principal al anchetei asupra ocupãrii este de a colecta
informaþii despre populaþia activã într-o formulã comparabilã cu anchetele
efectuate în alte þãri membre ale CEE.
Ancheta se efectueazã anual începând din 1983, primãvara, pentru
un eºantion de 80.000 de gospodãrii; furnizeazã douã tipuri de informaþii:
unele privind dimensiunea diferitelor categorii ale populaþiei active; altele
referitoare la miºcãrile acestor componente pe parcursul anului (între douã
anchete).
Ancheta asupra forþei de muncã (Labour Force Survey) este
conceputã ºi realizatã de Oficiul pentru Recensãmântul Populaþiei ºi
Anchete” (OPCS).
4.2.3. SUA
Sunt utilizate atât “Recensãmintele”, cât ºi “Anchetele curente ale
populaþiei” (CPS).
Ancheta curentã a populaþiei (Current Population Survey) este
organizatã la nivel naþional cu periodicitate lunarã, efectuatã pe baza unui
eºantion selectat din populaþia civilã noninstituþionalã. În prezent eºantionul
cuprinde peste 600 de zone teritoriale.
Deºi obiectivul de bazã al CPS este de a se obþine statistici lunare ale
forþei de muncã, se pot atinge ºi alte domenii de interes.
În ce priveºte tipurile de date: majoritatea statisticilor sunt obþinute
prin douã metode: a) interviuri sau chestionare pentru gospodãrii (anchete
familiale); b) rapoarte pe baza statelor de platã ale unitãþilor economice ºi
instituþiilor. Fiecare metodã furnizeazã date pe care cealaltã nu le poate
asigura. De exemplu, caracteristicile populaþiei se obþin cu mare acurateþe
numai prin anchete ale gospodãriilor, în timp ce clasificãri industriale
detaliate se pot efectua corect prin metoda a doua (establishment records).
a) Anchete privind gospodãria (familia). Datele se obþin prin investigarea
lunarã a eºantionului stabilit; se referã la statutul ocupaþional
persoanã ocupatã; ºomer; persoanã neinclusã în forþa de muncã.
Persoanele ocupate care au lucrat în mai multe locuri de muncã sunt
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luate în calcul o singurã datã, respectiv la locul de muncã la care au
lucrat ele cel mai mare numãr de ore, în timpul sãptãmânii de
anchetã. Pe baza datelor furnizate se realizeazã ºi estimãri anuale
ale ocupãrii ºi ºomajului, la nivelul SUA ºi pe fiecare stat.
b) Înregistrãri efectuate în unitãþi economice ºi instituþii. Datele sunt
culese dintr-un eºantion al patronilor sau altor persoane care
angajeazã lucrãtori. “Employers” completeazã voluntar chestionare
lunare pe care le primesc ºi expediazã prin poºtã. Datele sunt
completate prin informaþii oferite de alte agenþii guvernamentale. Apoi,
toate aceste informaþii sunt ajustate în funcþie de datele incluse în
rapoartele programului guvernamental pentru asigurãri sociale.
Estimãrile exclud proprietarii firmelor nonincorporate, persoanele care
lucreazã pe cont propriu, lucrãtorii din gospodãrii private, lucrãtorii
familiali nesalariaþi, lucrãtorii agricoli ºi personalul forþelor armate.
4.2.4. JAPONIA
Principalele surse de date sunt: a) Recensãmântul populaþiei (o datã
în 5 ani, considerându-se populaþia “de jure”); b) Anchetele privind forþa de
muncã. Ambele sunt efectuate sub directa coordonare a Biroului pentru
statisticã al Agenþiei pentru Management ºi Coordonare.
Ancheta privind forþa de muncã (iniþiatã din septembrie 1946) este
coordonatã de Biroul de statisticã al Cabinetului Primului Ministru, pentru a
surprinde deplasãrile lunare intervenite în statutul naþional al forþei de
muncã; este o anchetã pe bazã de eºantion în care intrã gospodãrii
(households) ºi persoane; din 1983, eºantionul cuprinde circa 40.000 de
gospodãrii (inclusiv membrii acestora); datele sunt obþinute la sfârºitul
fiecãrei luni, iar în decembrie pe data de 26; acestea se referã la ultima zi a
celei de a 4-a sãptãmâni a lunii; acoperã circa 100.000 de persoane în
vârstã de 15 ani ºi peste.
Ancheta privind statutul forþei de muncã este cel de-al doilea tip de
anchetã. Dacã în Ancheta privind forþa de muncã, ca ºi la Recensãmântul
populaþiei, persoanele care intrã sau nu în categoria de forþã de muncã sunt
clasificate în funcþie de statutul lor în perioada de referinþã (o sãptãmânã), în
Ancheta privind statutul ocupãrii, clasificarea se face în raport cu statutul
uzual al fiecãrei persoane active.
Ancheta lunarã asupra forþei de muncã, efectuatã începând din 1948
de Ministerul Muncii, are la bazã o eºantionare prin care se cuprind la nivel
naþional urmãtoarele tipuri de înregistrãri:
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− ancheta tip A pentru unitãþi economice cu peste 30 de lucrãtori
permanenþi;
− ancheta tip B pentru unitãþi economice cu 5 pânã la 29 de lucrãtori
permanenþi;
− ancheta pentru prefecturi, cuprinde în principal unitãþi economice
cu peste 30 de lucrãtori permanenþi;
− anchetã specialã pentru unitãþi economice cu 1 pânã în 29 de
lucrãtori, include unitãþi economice din toate ramurile, cu excepþia
agriculturii, silviculturii ºi pescuitului, a activitãþii guvernamentale ºi
serviciilor interne.
Ancheta de tip A se desfãºoarã prin poºtã, la sfârºitul fiecãrei luni,
pentru circa 17.000 de unitãþi economice cu peste 30 de lucrãtori
permanenþi (în total, circa 5.200.000 de lucrãtori).
Ancheta de tip B are loc, de asemenea, la sfârºit de lunã, pe bazã de
interviuri care se referã tot în circa 17.000 de unitãþi economice, cu un
numãr de lucrãtori permanenþi cuprins între 5 ºi 29, în total aproximativ
140.000 de lucrãtori.
Ancheta cu privire la statutul ocupãrii, lansatã în anul 1956 de Biroul
pentru statisticã al Cabinetului Primului Ministru; are o periodicitate trienalã.
Prin eºantionare, sunt acoperite peste 350.000 de gospodãrii, cu circa
1.000.000 de persoane trãind în aceste gospodãrii.
Ancheta tendinþelor survenite în ocupare a fost introdusã începând cu
anul 1964 de cãtre Ministerul Muncii ºi are loc de douã ori pe an
(semestrial), având ca obiectiv sã analizeze mobilitatea forþei de muncã
între regiuni, ramuri de activitate, unitãþi economice de diferite talii, ocupaþii
etc. Ancheta acoperã circa 15.000 de unitãþi economice cu peste 5 lucrãtori
permanenþi din toate ramurile, cu excepþia agriculturii, silviculturii ºi
pescuitului, a activitãþilor guvernamentale, serviciilor interne ºi educaþiei. Din
eºantion fac parte circa 260.000 de persoane.
Ancheta asupra managementului ocupãrii, efectuatã începând cu anul
1968; în 1969 a fost completatã cu întrebãri cu privire la recrutarea,
angajarea ºi pensionarea lucrãtorilor. Se desfãºoarã la data de 1 ianuarie a
fiecãrui an, acoperind circa 7.000 de întreprinderi private cu peste 30 de
lucrãtori.
Statistici cu privire la modificarea ocupãrii. Sursele principale de date
le constituie Raportul anual asupra pieþei forþei de muncã ºi Piaþa forþei de
muncã pentru noii absolvenþi ai învãþãmântului, lucrãri efectuate de cãtre
Ministerul Muncii. Prima lucrare se referã la un interval de timp similar cu
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anul fiscal, iar cea de a doua se bazeazã pe datele colectate în lunile martie
ºi aprilie.
În completare, informaþiile legate de ocuparea noilor absolvenþi ai
învãþãmântului sunt puse la dispoziþie printr-o investigaþie privind situaþia de
dupã absolvire efectuatã de cãtre Ministerul Educaþiei în fiecare an (1 mai).
Aceastã anchetã include la capitolul persoane ocupate ºi studenþii care
lucreazã, precum ºi pe lucrãtorii serviciilor publice pentru securitatea
ocupãrii ºi pe cei din diferite ºcoli.

5. Mãsurarea statisticã a ºomajului în România
5.1. Cu privire la statistica ocupãrii ºi ºomajului
5.1.1. Este un lucru bine cunoscut cã în vechiul regim ºomajul în
calitate de componentã structuralã a pieþei muncii, de mecanism de ajustare
a cererii ºi ofertei de forþã de muncã nu era recunoscut. Din raþiuni asupra
cãrora nu ne oprim, era considerat incompatibil cu proprietatea socialistã.
În realitate, chiar în condiþiile declarãrii “ocupãrii depline” în sens
exhaustiv ca un principiu director al politicii de ocupare, formare ºi utilizare a
forþei de muncã, ºomajul nu a putut fi evitat; nici chiar în condiþiile unei
creºteri economice extensive mecanismele administrativ-birocratice nu au
avut ºi nici nu puteau avea capacitatea de a asigura concordanþa între
cererea ºi oferta de forþã de muncã nici global ºi nici, mai ales, structuralcalitativ. În permanenþã o parte a populaþiei în vârstã activã de muncã se
afla în stare de ºomaj efectiv sau de subocupare vizibilã ºi invizibilã.
Acestea au apãrut cu o intensitate sporitã dupã 1980, o datã cu adâncirea
crizei economice, cu accelerarea tendinþei de reducere a eficienþei.1
Cu toate acestea ºi în ciuda normelor, recomandãrilor BIT – la care România aderase – capitolul referitor la ºomaj era absent din statistica forþei
de muncã. În general, acest tip de statisticã era incompletã; unele concepte
metodologice cum ar fi populaþia activã, subocuparea etc. erau insuficient
elaborate; unii indicatori nu se urmãreau în mod sistematic; balanþele de forþã
de muncã, întocmite de douã ori pe an, nu puteau suplini alte surse de date;
marea majoritate a informaþiilor sistematice privea forþa de muncã salariatã
1

În acest sens amintim doar cã dupã 1985, mai ales, la o parte importantã a
absolvenþilor de liceu (în jur de 20%) nu li se puteau asigura locuri de muncã în
specialitãþile pentru care s-au calificat, proliferarea sistemului de “trimitere” în concedii
fãrã platã ºi alte forme de ºomaj se manifestau tot mai evident.
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printr-un sistem larg de raportãri statistice în profil departamental ºi teritorial;
difuzarea informaþiilor ºi, în consecinþã, transparenþa acestora erau limitate.
Notãm faptul cã, în condiþiile inexistenþei unei statistici a ºomajului, au
existat totuºi unele încercãri limitate, imperfecte de evaluare a acestui
fenomen – prin mijloace directe ºi respectiv indirecte – din partea cercetãrii
ºtiinþifice.
5.1.2. Programul de tranziþie la economia de piaþã include ca o
componentã indispensabilã reproiectarea ºi modernizarea sistemului
informaþional ºi informatic statistic astfel încât acesta în ansamblul sãu sã
fie adaptat cerinþelor funcþionãrii economiei de piaþã, sã devinã “apt” pentru
comparaþii internaþionale. În acest sens, organul abilitat cu asemenea
atribuþii, respectiv Comisia Naþionalã pentru Statisticã, acþioneazã pe câteva
coordonate1 dintre care din perspectiva studiului nostru reþinem:
− implementarea în statistica naþionalã a clasificãrilor ºi nomenclatoarelor recomandatã de ONU prin organizaþiile sale specializate –
clasificarea internaþionalã tip a ramurilor ºi respectiv cea a ocupaþiilor
ºi profesiilor; adaptarea acestora la specificul economiei noastre
luând în considerare ºi nevoia continuitãþii seriilor de date statistice,
relaþia cu perioadele anterioare;
− restructurarea sistemului de indicatori, ceea ce presupune: renunþarea la unii indicatori; introducerea altora noi; perfecþionarea conceptual-metodologicã a altora folosiþi ºi în sistemul statistic anterior;
− reconsiderarea ºi reconstruirea metodelor ºi tehnicilor de colectare,
prelucrare, prezentare ºi difuzare a indicatorilor care caracterizeazã
fenomenele economice. Aceasta implicã; a) utilizarea în proporþii
sporite (preponderent pentru unii indicatori) a datelor din surse
administrative, ca ºi a celor pe care agenþii economici sunt obligaþi
prin lege sã le furnizeze diferitelor organisme informaþionale sau
organe guvernamentale (bilanþuri contabile, declaraþii fiscale,
declaraþii vamale, documente completate la obþinerea autorizaþiilor
etc.); b) extinderea “anchetelor prin sondaj” pentru investigarea unor
fenomene economice ºi sociale ºi în acest cadru desemnarea
gospodãriei (a menajului) drept unitate de bazã de observare
statisticã, de culegere a informaþiilor2; c) integrarea informaþiilor
statistice care circulã în diferite sisteme informaþionale statistice.
1

În acest sens, vezi ºi studiul “Strategia de dezvoltare a sistemului statistic pentru
perioada 1991-1992”, Revista românã de statisticã, nr. 1/1991.
2
Dr. Vasile Bogdan, Sisteme de eºantionaj cu utilizãri multiple, Ibidem, p. 31-42.
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O operaþiune indispensabilã, cu o valoare informaþionalã ºi metodologicã pentru crearea noului sistem informaþional o reprezintã Recensãmântul
populaþiei ºi locuinþelor din 1992 ºi sistemul de microrecensãminte pe
probleme speciale, puþin investigate pânã acum, ce-l însoþeºte. Dincolo de
faptul cã acesta va permite reorganizarea sistemului informaþional al
statisticii demografice, rezultatele ce se vor obþine creeazã baza de
eºantionare, absolut necesarã pentru investigaþiile ulterioare, care probabil
se vor instituþionaliza, la nivel de gospodãrie, familie sau al diferitelor grupe
de populaþie. La momentul actual, organismele specializate nu dispun de
date care sã permitã construirea pe criterii ºtiinþifice a unui eºantion care sã
reflecte veridic situaþia. (Ultimul recensãmânt a avut loc cu cca 15 ani în
urmã). În consecinþã, pentru marea majoritate a fenomenelor care se
preteazã în investigare prin “anchete prin sondaj” generalizate, acesta este
astãzi prematur.
În încercarea de adaptare a sistemului informaþional al ocupãrii forþei
de muncã la nevoile de funcþionare ale pieþei muncii, de creare a unora
dintre condiþiile necesare aplicãrii Legii nr. 1/1991 privind protecþia socialã a
ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, din luna mai 1991, în statistica
forþei de muncã au fost introduºi o serie de indicatori privind numãrul
persoanelor care solicitã un loc de muncã, înscrise în oficiile de forþã de
muncã (anexa 6).
Legislaþia româneascã face distincþie între ºomerii înregistraþi care au
dreptul în alocaþii de ºomaj ºi ceilalþi solicitanþi de locuri de muncã care nu
îndeplinesc condiþiile de indemnizare.1
5.2. Conceptul de “ºomer” în statistica din România
Notãm înainte de toate cã Legea nr. 1/1991 este elaboratã doar din
perspectiva drepturilor de asigurare în caz de ºomaj (ajutor de ºomaj, alte
forme de protecþie socialã ºi sprijin pentru reintegrarea profesionalã), ca
atare, orice evidenþã statisticã construitã pe baza ei acoperã parþial
persoanele aflate în stare de ºomaj ºi respectiv de subocupare.
5.2.1. Potrivit prevederilor legii menþionate, urmãtoarele categorii de
populaþie în vârstã activã de muncã sunt considerate ºomeri:
1

Din pãcate, modul în care se face prelucrarea, se construiesc tabelele privind cele douã
categorii de populaþie neocupatã în cãutarea unui loc de muncã sunt numai parþial
comparabile; în clasificarea ºi gruparea acestor persoane nu se respectã, în fapt,
aceleaºi criterii. Într-o anume mãsurã sunt mixate criterii ce þin de nivelul studiilor (de
ºcolarizare) cu cele care þin de statutul ocupaþional-profesional (anexa 7).
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a) absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt în vârstã de 18 ani împliniþi
care nu au surse proprii de venit la nivelul a cel puþin 50% din
salariul minim indexat pe economie, dacã în 60 de zile de la
terminarea studiilor nu au reuºit sã se încadreze în muncã
corespunzãtor pregãtirii lor profesionale;
b) tinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu erau integraþi
în muncã ºi care într-o perioadã de 30 de zile dupã lãsarea la vatrã
nu s-au putut angaja;
c) persoanele al cãror contract de muncã a fost desfãcut din iniþiativa
unitãþii pentru motivele prevãzute la art.130, al.1, litera a-f din
Codul Muncii sau cãrora le-a încetat calitatea de membru în
cooperaþia meºteºugãreascã din motive neimputabile lor;
d) persoanele a cãror contract de muncã a fost desfãcut din iniþiativa
unitãþii, dacã printr-o hotãrâre a organului cu competenþã în
domeniu s-a stabilit nelegalitatea acesteia sau lipsa vinovãþiei
persoanei în cauzã, iar reintegrarea în muncã nu mai este posibilã
la unitatea în care anterior a fost încadrat sau la cea care i-a
preluat patrimoniul;
e) persoanele al cãror contract de muncã a fost desfãcut din iniþiativa
lor pentru raþiuni care, potrivit legii, la reîncadrare nu întrerup
vechimea în aceeaºi unitate, dacã au o vechime în muncã de cel
puþin 6 luni în ultimele 12 luni premergãtoare datei de înregistrare
a cererii pentru deschiderea drepturilor de ajutor de ºomaj;
f) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncã pe o
duratã determinatã ºi al cãror contract a expirat dacã au o vechime
în muncã de cel puþin 6 luni în ultimele 12 luni premergãtoare înregistrãrii.
Conceptul de ºomaj astfel conturat, privit în comparaþie cu normele
metodologice ale BIT, respectiv cu criteriile ºi condiþiile în raport de care o
persoanã activã poate fi clasificatã drept “ocupatã” sau “în ºomaj” ne
prilejuieºte o serie de remarci.
În primul rând, conceptul românesc de ºomaj este întemeiat pe
întrunirea cumulativã a celor 3 criterii din standardele internaþionale (anexa
3): a) o persoanã în vârstã aptã de muncã fãrã loc de muncã; b) în cãutarea
unui loc de muncã; c) disponibil (apt) pentru a ocupa imediat locul de muncã
care i se oferã. Include ºi persoanele care au intrat pentru prima datã pe
piaþa muncii (în cea mai mare parte absolvenþi ai diferitelor forme ºi tipuri de
învãþãmânt).
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În al doilea rând, dreptul de înscriere la un oficiu de forþã de muncã nu
este îngrãdit de nici o restricþie, practic, la oficiile de forþã de muncã se pot
înscrie: a) persoanele care din diferite motive îºi pierd involuntar locul de
muncã; b) absolvenþii fãrã loc de muncã; e) persoanele care doresc, dupã o
întrerupere, sã-ºi reia activitatea; d) alte categorii de populaþie care doresc
un loc de muncã (personal casnic, de exemplu).
În al treilea rând, nu sunt restricþii nici în legãturã cu natura ºi
caracteristicile locului de muncã (salariat sau nesalariat, cu timp complet,
temporar, parþial etc.).
În al patrulea rând, în cazul beneficiarilor de alocaþie, conceptul
românesc de ºomaj este mai restrictiv: pune expres condiþii cum sunt: a)
“înscrierea” la un oficiu de forþã de muncã; b) a “certificãrii” stãrii de
sãnãtate, respectiv a aptitudinii de a putea ocupa un loc de muncã; c) cu
excepþia absolvenþilor, impune ºi o anumitã vechime, diferenþiatã pe tranºe,
ca unul din criteriile de calcul a mãrimii ajutorului de ºomaj; d) controlul
resurselor economice de care dispune persoana care solicitã un loc de
muncã (art. 5 (1) a-e). Ca urmare, între numãrul de persoane în cãutarea
unul loc de muncã înscrise la oficiile de forþã de muncã ºi numãrul ºomerilor
care beneficiazã de regimul de indemnizare existã diferenþe, în mod firesc
în favoarea primei categorii. În perioada iunie-august 1991, ponderea
persoanelor în cãutare de loc de muncã fãrã drept de indemnizare a depãºit
30% din numãrul total al celor înscriºi (oscilând de la o lunã la alta între 6567 mii persoane), cu o uºoarã tendinþã de scãdere datã fiind creºterea mai
acceleratã a ºomerilor cu drept de alocaþie (anexa 6).
În al cincilea rând, în ce priveºte relaþia formare-ocupare, menþionãm
cã persoanele neocupate care urmeazã un curs, o formã de pregãtire în
vederea reintegrãrii în activitate sunt considerate ocupate; acestea sunt deci
excluse din rândul ºomerilor, deºi în timpul ºcolarizãrii sunt plãtite din
fondurile de ajutor de ºomaj.
În fine, remarcãm ºi faptul cã persoanele în ºomaj parþial, ca ºi
subocuparea forþei de muncã nu sunt evidenþiate în statistica în vigoare
pânã acum în þara noastrã.
5.3. Surse de date. Colectarea, prezentarea ºi difuzarea acestora
5.3.1. În România, în prezent, existã ºi se utilizeazã o singurã sursã
administrativã de date cu privire la ºomaj. Este vorba de informaþiile
furnizate de oficiile de forþã de muncã pe baza carnetului de ºomer, a
fiºierelor întocmite de fiecare oficiu ºi centralizate la Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale.
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Aceste date sunt colectate ºi difuzate lunar de Comisia Naþionalã
pentru Statisticã.
În forma în care sunt prelucrate ºi prezentate, acestea permit
constituirea unor serii lunare de indicatori privind (anexele 7, 8, 9):
− numãrul de persoane înscrise la oficiile de forþã de muncã; total;
beneficiare ale regimului de alocaþii pentru ºomaj; alte categorii de
populaþie activã;
− structura celor care solicitã locuri de muncã pe sexe, categorii
socioprofesionale ºi nivel de educaþie;
− cauzele care au condus la starea de ºomaj;
− rata de ºomaj indemnizat ºi respectiv rata de ºomaj a salariaþilor;
− indicatorii se calculeazã atât la nivelul agregat al întregii economii,
cât ºi în profil teritorial.
Înregistrãrile mai permit construirea ºi a altor serii de date, care însã
pânã acum nu au fost urmãrite în mod sistematic:
− structura ºomerilor dupã durata perioadei de ºomaj. Este un
indicator care va trebui urmãrit, având în vedere cã prevederile legale (6 luni pentru plata ajutorului de ºomaj) se dovedesc insuficiente în raport cu situaþia de pe piaþa muncii;
− raportul dintre solicitãrile ºi oferta de locuri de muncã, global ºi
eventual pe meserii;
− statutul, natura locului de muncã solicitat.
Oricum, statistica administrativã în vigoare oferã – în raport cu
adevãratele proporþii ale ºomajului ºi cu nevoile de analizã-diagnostic ºi
previziune – doar informaþii parþiale, a cãror utilitate nu poate fi pusã în
discuþie. În bunã parte acestea sunt subordonate nevoilor de aplicare a
regimului de indemnizare, în genere de protecþie a ºomerilor, inclusiv de
reocupare ºi reintegrare profesionalã a acestora. Acestea sunt, fãrã nici un
dubiu, necesare dar nu suficiente pentru cunoaºterea ºi caracterizarea
proceselor ºi tendinþelor de pe piaþa muncii. Tocmai de aceea se impune
completarea acestora cu alte informaþii ºi analize.
5.3.2. Unele informaþii cu privire la ºomajul potenþial ºi la subocuparea
vizibilã ºi invizibilã se pot obþine pe baza unor studii analitice fundamentate
pe o mulþime de date existente în statistica naþionalã. Avem, printre altele,
în vedere: balanþa utilizãrii timpului de muncã, cu deosebire structura
timpului de muncã neutilizat; relaþia dintre utilizarea capacitãþilor de
producþie ºi utilizarea timpului de muncã al personalului ocupat; corelaþie
producþie-productivitate-ocupare-venit (inclusiv normarea muncii); numãrul
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persoanelor în concediu plãtit cu 50% (60%) sau a persoanelor “temporar
concediate” cu promisiunea de reangajare în terminarea unei perioade de
excepþie; numãrul persoanelor cu contracte pe perioade determinate,
temporar; sau a celor cu statut de interimar etc.
În prezent, numai prin examinarea combinatã a informaþiilor furnizate
de sursele administrative cu studii analitice pe unele aspecte particulare se
poate oferi o imagine mai corectã a dimensiunilor ºi caracteristicile
ºomajului. Oricum, ºomajul global (ºomeri înregistraþi + subocuparea), altfel
spus ºomajul potenþial este de departe superior celui efectiv înregistrat.
Dupã unele estimãri ale IEN, subocuparea (vizibilã ºi invizibilã) cu
deosebire în industrie depãºeºte uºor 20% din numãrul persoanelor
ocupate, ceea ce urcã simþitor volumul real al ºomajului ºi, evident, nivelul
ratei de ºomaj.
5.3.3. Rata de ºomaj este un indicator care nu se calculeazã ºi nu se
urmãreºte încã. Anumite încercãri de a calcula o asemenea ratã au fost
fãcute doar în lucrãrile de prognozã1 ºi(sau) într-o serie de lucrãri de
cercetare ºtiinþificã2.
La nivelul informaþiilor care se vehiculeazã în prezent în domeniul
statisticii muncii, în speþã al ocupãrii ºi ºomajului nu se poate calcula încã
cu rigoarea ºtiinþificã care se impune nicio ratã globalã a ºomajului, niciuna
integralã ºi nici rata standardizatã a ºomajului corespunzãtor normelor
metodologice ale BIT.
Singurul indicator care s-ar putea calcula, urmãri ºi difuza ar fi rata de
ºomaj indemnizat sub forma unui raport între: numãrul de ºomeri care au
dreptul la ajutor de ºomaj ºi numãrul total al persoanelor asigurate împotriva
ºomajului. Evident, în mãsura în care statistica asigurãrilor sociale conþine
ºi transmite lunã de lunã date cu privire la numãrul de persoane asigurate
pentru ºomaj.
De ce nu se poate calcula rata standardizatã ºi respectiv rata globalã
a ºomajului? Dupã opinia noastrã, douã sunt restricþiile, dificultãþile de care
o asemenea încercare se izbeºte.
În primul rând, este vorba de existenþa unor informaþii compatibile.
Dacã, în ceea ce priveºte numãrul de ºomeri, prin convenþie, putem opera
cu numãrul persoanelor care solicitã locuri de muncã înscrise la oficiile de
1

2

“ªomajul în perspectivã regionalã”, în Buletin, nr. 1/1991, MEP, Departamentul de
previziune ºi orientarã economicã, iunie 1991.
Piaþa muncii în România în perioada de tranziþie, Dimensiuni. Caracteristici. Tendinþe,
IEN, 1990.
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forþã de muncã, în ceea ce priveºte populaþia de referinþã lucrurile nu mai
sunt clare ºi nici simplu de soluþionat: nu dispunem de date privind populaþia
activã totalã ºi, respectiv civilã, populaþia ocupatã. Singura serie de date,
dar nici aceasta completã, este cea privind salariaþii.
În al doilea rând, chiar în cazul în care existã informaþii privind ambii
termeni – ºomerii ºi populaþia de referinþã – între ele existã diferenþe sub
aspectul datei înregistrãrii ca atare. Astfel; datele privind ºomerii sunt efectiv
înregistrate lunã de lunã, în timp ce acelea referitoare la populaþie (activã,
ocupatã) sunt fie cifre efective semestriale (la începutul ºi mijlocul anului),
fie date medii, anuale; aceeaºi constatare este valabilã ºi în cazul în care
pentru calculul ratei de ºomaj am recurge la populaþia salariatã.
În condiþiile menþionate, calculul ºi urmãrirea statisticã a ratei de ºomaj
rãmân dependente de adoptarea ºi modernizarea tehnicilor ºi metodelor de
colectare a informaþiilor absolut necesare. În opinia noastrã aceasta este
cea mai importantã, presantã ºi totodatã dificilã problemã a calculului ratei
de ºomaj. Ancheta asupra ocupãrii este unica metodã de investigare a
fenomenului de ocupare-ºomaj care permite colectarea informaþiilor minime
necesare în baza cãrora s-ar putea trece la calculul ratei ºomajului cel puþin
în douã-trei variante: rata internaþionalã standardizatã de ºomaj în sens BIT;
rata de ºomaj în sensul anchetei; rata de ºomaj indemnizatã. Acestea ar
putea fi iniþial calculate la data anchetei; între douã anchete ratele de ºomaj
calculate, pe baza înregistrãrilor lunare de la oficiile de forþã de muncã, pot
fi ajustate cu ajutorul unul “coeficient de derivã statisticã”. În consecinþã,
ponderea principalã în pregãtirea condiþiilor necesare calculului sistematic a
ratei de ºomaj cade pe pregãtirea complexã – sub aspect metodologic, al
stabilirii conceptelor, al eºantionãrii, al personalului necesar, al bazei
materiale etc. – a lansãrii anchetei asupra ocupãrii.

6. Remarci finale. Propuneri
6.1. Trecerea în revistã a problemelor conceptual-metodologice, în
genere a problematicii mãsurãrii ºi evidenþierii ºomajului, permite în finalul
cercetãrii noastre câteva posibile concluzii de deschidere, în încercarea de
a contribui la crearea ºi în þara noastrã a unul sistem de investigare,
cuantificare ºi urmãrire a ºomajului.
1. Mãsurarea ºomajului, a ratei de ºomaj ºi analiza caracteristicilor
acestuia intrã în sfera de preocupãri atât a unor organisme internaþionale –
BIT, CEE, OCDE –, cât ºi a celor naþionale guvernamentale ºi neguvernamentale (ministere, departamente, organe de statisticã) pe de o parte;
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sindicate, patronat, institute de cercetãri, pe de alta. Existã deja, la nivel
internaþional ºi naþional un sistem bine pus la punct de concepte, indicatori,
metode de calcul, surse ºi modalitãþi de colectare a informaþiilor.
2. Se remarcã tendinþa notabilã de aliniere a statisticilor naþionale la
standardele internaþionale. Tot mai multe þãri se reporteazã la definiþiile,
criteriile, metodele do colectare, calcul ºi difuzare a rezultatelor recomandate de BIT, CEE, OCDE. Evident, în funcþie de condiþiile naþionale, de
legislaþia în domeniu se menþin diferenþe între þãri. Câºtigã teren ideea
prezentãrii unor indicatori ai ºomajului cum sunt: volumul acestuia, rata de
ºomaj, diferite structuri, în douã serii (una corespunzãtoare standardelor
naþionale ºi alta celor internaþionale). Gradul de comparabilitate a unor
indicatori ai ºomajului ºi în primul rând a ratei de ºomaj standardizata BIT
este în creºtere.
3. Principalul instrument, sursa cea mai completã ºi adecvatã pentru
colectare, prelucrare, prezentare a datelor ºi analiza sub variate aspecte a
ºomajului este sistemul de anchete asupra ocupãrii forþei de muncã.
Realizate, în cele mai frecvente cazuri, dupã standardele internaþionale,
datele de anchetã deschid largi posibilitãþi de comparaþii internaþionale.
În raport cu anchetele privând ocuparea, sursele administrative de
date prezente în toate þãrile, sub numeroase aspecte ºi cele mai accesibile,
au totuºi o sferã de interes ºi o utilitate mai restrânsã; în mãsurarea
ºomajului în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã acestea tind sã capete o
funcþie complementarã între doua anchete sau, dupã caz, de ajustare a
seriilor de date construite pe baza anchetei (anexa 10).
4. În toate þãrile, colectarea datelor, indiferent dacã este vorba de
surse administrative, de recensãminte sau de anchete, este de competenþa
unor instituþii ºi organisme specializate: ministerele muncii, ale economiei,
ale finanþelor, agenþiile publice sau private de forþã de muncã, instituþiile de
asigurãri pentru datele administrative; instituþiile naþionale de statisticã sau
internaþionale (CEE, OCDE) în cazul anchetelor asupra ocupãrii.
5. În România sistemul informaþional ºi informatic-statistic privind forþa
de muncã, inclusiv ºomajul este în curs de constituire. Începând din luna
mai, Comisia Naþionalã pentru Statisticã publicã lunar, pe baza datelor furnizate de MMPS prin organismele sale specializate, numãrul de persoane înscrise în oficiile de forþã de muncã care solicitã locuri de muncã. Deocamdatã este o simplã înregistrare a acestor solicitãri pe o seamã de caracteristici demografice, profesionale, educaþionale, economice, inclusiv în plan teritorial. Rata de ºomaj, din raþiunile prezentate în paragraful precedent, nu se
calculeazã oficial, deºi, chiar în aceastã formã, datele publicate de CNS se
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preteazã la prelucrãri, interpretãri, analize utile pentru diagnosticarea
corectã a stãrii pieþei muncii, ca ºi în planul politicii de forþã de muncã
(anexele 6-9). Pânã în prezent, pe baza acestor date, s-au fãcut prea puþine
asemenea analize.1
Apreciem cã sunt întrunite condiþiile minime pentru lansarea periodicã
a unor analize economice ale ºomajului.
a) În prezent, deºi în literaturã ºi chiar din surse guvernamentale au
fost puse în circulaþie diferite cifre privind mãrimea ratei de ºomaj, ele diferã
în mãsurã apreciabilã în principal ca urmare a criteriilor de definire a
ºomajului, a sferei de cuprindere a acestui concept ºi a dimensiunii
populaþiei de referinþã.
Oricum, la nivelul informaþiilor din sursele administrative de date
privind ocuparea ºi ºomajul apreciem cã se poate calcula cu suficientã
rigoare ºi credibilitate rate de ºomaj indemnizat ºi cu anumite rezerve rata
de ºomaj a populaþiei ocupate civile salariate ºi ratele parþiale de ºomaj ale
unor categorii de populaþie ocupatã civilã salariatã (femei, militari).
b) Calculul unei rate de ºomaj standardizate sau a ratei globale de
ºomaj se izbeºte de o serie de dificultãþi care privesc deopotrivã populaþia
neocupatã ce solicitã locuri de muncã ºi populaþia de referinþã;
− carenþe în sistemul de colectare a informaþiilor necesare, respectiv
absenþa anchetei asupra ocupãrii forþei de muncã;
− imposibilitatea practicã de construire a eºantionului de gospodãrii
care fac obiectul anchetei. Aceasta este în prezent obstacolul cel
mai mare. În pregãtirea oricãrei anchete eºantionarea este piesa
de bazã; determinã reprezentativitatea, calitatea ºi credibilitatea
informaþiei. În materie de forþã de muncã eºantionarea rãmâne
dependentã de recensãmântul general al populaþiei care se va
efectua în 1992. Aceasta înseamnã cã, dupã toate probabilitãþile,
abia în 1993 se va putea introduce în sistemul naþional al tehnicilor
de investigare ºi caracterizare a ºomajului anchete asupra ocupãrii
forþei de muncã a cãrei unitate de observare sã fie gospodãria.
6.2. În condiþiile în care piaþa muncii în perioada de tranziþie este
deosebit de tensionatã, în care ecartul dintre oferta ºi cererea de forþã de
muncã se adânceºte, în care ocuparea este guvernatã de restricþii majore,
iar durata ºomajului tinde sã depãºeascã 6 luni, necesitatea mãsurãrii ºi
analizei complexe a ºomajului, inclusiv a calculului ratei de ºomaj nu poate
1

Grigoriu Mihai, “ªomajul în perspectiva regionalã”, în Buletin, nr. 1/1991, Ministerul
Economiei ºi Finanþelor, Departamentul de Previziune ºi Orientare Economicã,
Bucureºti, 1991.
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fi pusã în discuþie. Acestea se înscriu între premisele fundamentale ale
gestionãrii resurselor umane, ale modelãrii politicii de ocupare ºi protecþie
socialã, ale punerii în acþiune ale acelor dispozitive de ocupare care satisfac
în egalã mãsurã solicitãrile de locuri de muncã ale diferitelor categorii de
forþã de muncã, eficientizarea producþiei ºi asigurã autoprotecþia economicã.
În acest imens efort de colectare, prelucrare ºi difuzare a informaþiilor,
de analizã sub variate faþete a ºomajului ºi subocupãrii în mod normal ar
trebui sã fie antrenate instituþii (specializate) guvernamentale ºi, în perspectivã, neguvernamentale ºi institutele de cercetãri economice ºi sociale.
Pe de altã parte, în condiþiile concrete succint prezentate (paragraful
5, pct. 5 din paragraful 6) o asemenea întreprindere se dovedeºte actualmente extrem de dificilã.
6.2.1. În vederea depãºirii obstacolelor amintite, în faþa noastrã se
deschid douã alternative.
Prima – Institutul Naþional de Cercetãri Economice sã iniþieze ºi
efectueze sistematic (anual, semestrial) o anchetã asupra ocupãrii forþei de
muncã în baza cãreia sã demareze un program de construire a unor serii de
date privind rata de ºomaj ºi alþi indicatori ai ºomajului pe care sã le
difuzeze periodic.
Dupã opinia noastrã – având în vedere complexitatea ºi dificultatea
unei asemenea întreprinderi – INCE nu se poate angaja singur în
efectuarea anchetei asupra ocupãrii forþei de muncã: nu dispune de
tehnologia necesarã, de forþele umane ºi financiare, de baze teritoriale, de
mijloace de prelucrare etc. Atât derularea, dar mai ales pregãtirea anchetei
– eºantionarea, întocmirea de chestionare, interviurile º.a. – necesitã
cunoºtinþe adecvate, experienþã ºi competenþã.
În plus, din moment ce CNS cu o asistenþã internaþionalã, cu o largã
documentare la BIT ºi în þãrile occidentale, a demarat deja lucrãrile
pregãtitoare în vederea instituþionalizãrilor la momentul oportun a anchetei
asupra ocupãrii, efectuarea unei anchete similare de cãtre INCE, nu ar fi
decât o substituire, o dublare, un paralelism în sistemul informaþional
naþional, fãrã garanþia unui plus de informaþie, calitate, credibilitate.
Dar, chiar ignorând împrejurãrile de mai sus, mai devreme de anul
1993 – pentru raþiunile anterior menþionate – o asemenea anchetã nu poate
fi instrumentatã.
Nu existã datele necesare construirii cu rigurozitatea necesarã a
eºantionului. În absenþa acestuia, orice încercare de anchetã este nu numai
temerarã, dar riscã sã devinã neoperaþionalã.
Mai reamintim ºi faptul cã în toate þãrile anchetele cu caracter
general, în speþã ancheta ocupãrii este de competenþa organelor naþionale
guvernamentale de statisticã.
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A doua alternativã pe care o susþinem are în vedere cooperarea
(colaborarea) sistematicã între INCE ºi CNS în materie de mãsurare ºi
analizã a ocupãrii ºi ºomajului. Aceastã cooperare s-ar putea derula pe
urmãtoarele coordonate:
a) în plan metodologic în procesul de pregãtire a anchetei – concepte,
criterii, eºantionare, chestionar, stabilire a programului de prelucrare,
respectiv a indicatorilor care urmeazã a fi calculaþi, a ajustãrii seriilor de
date statistice privind ºomajul, a calculului coeficientului de derivã statisticã
etc. În acest domeniu, veriga esenþialã este CNS ca titular de informaþii;
b) în planul elaborãrii sistematice (periodice) a unor studii analitice
privind piaþa muncii, dimensiunea ºi caracteristicile ºomajului. Evident cã de
aceastã datã funcþia principalã revine cercetãrii. Pe baza informaþiilor
furnizate de CNS, fãrã îndoialã, cã pot fi calculaþi ºi urmãriþi ºi alþi indicatori
decât cei din sistemul informaþional naþional. Aºa de pildã, pot fi calculate
concomitent, diferite rate de ºomaj global ºi parþial, înainte de toate rata de
ºomaj standardizatã.
Chiar în condiþiile informaþiilor actuale, limitate în raport cu nevoile
construirii unor serii de date mai reale ºi comparabile privind ºomajul, se
poate iniþia o serie de analize periodice privind:
− numãrul persoanelor neocupate care solicitã un loc de muncã;
numãrul beneficiarilor de alocaþii de ºomaj;
− structura persoanelor în ºomaj dupã o seamã de caracteristici – sex,
vârstã, categorii socioprofesionale, ocupaþie ºi profesii, nivel de instruire, durata ºomajului – ca fenomene globale, dar ºi pe zone etc.;
− cauzele care au generat starea de ºomaj.
Datele existente permit, de asemenea, calculul ratei de ºomaj
indemnizat, ºi a ratei de ºomaj a salariaþilor.
În condiþiile în care ºomajul are o dinamicã acceleratã, fãrã a fi atins
încã un punct maxim, în care starea de ºomaj se îmbinã cu cea de
subocupare, asemenea analize sunt de importanþã majorã pentru
cunoaºterea ºi gestionarea pieþei muncii.
6.2.2. Evident, pentru examinarea unor probleme speciale ale
ocupãrii în general sau pentru anumite segmente ale populaþiei active – de
regulã defavorizate pe piaþa muncii – INCE, institutele sale pot iniþia singure
sau în colaborare cu alte institute sau instituþii, anchete speciale. De pildã,
integrarea în activitate a tinerilor absolvenþi; reocuparea forþei de muncã
disponibilizate; efectul retehnologizãrii asupra forþei de muncã º.a.
Formula organizatoricã de realizare a acestora (un colectiv specializat
la nivelul INCE; în sarcina IEN etc.) rãmâne de examinat, în cazul în care
soluþiile propuse sunt însuºite.

Anexa 1a
ªomeri în sens BIT ºi rata de înscriere
la Oficiile de forþã de muncã ºi ºomaj
Efective
(mii)

Rata de înscriere (numãr de
înscriºi/efectiv total de ºomeri – în %)

Sub 25 ani:
Total
- Bãrbaþi
- Femei
25-49 ani:
Total
- Bãrbaþi
- Femei
50 de ani ºi peste:
Total
- Bãrbaþi
- Femei
TOTAL GENERAL
- Bãrbaþi
- Femei

Anexa 1b
Principalele caracteristici ale ºomerilor în sens BIT
ªomeri în sens BIT,
din care: Femei
Rata de ºomaj standardizatã BIT (în %)
- Cadre medii
- Funcþionari
- Muncitori
- Personal de serviciu
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Anexa 1c
Populaþie fãrã ocupaþie în cãutarea unui loc de muncã
Total, din care:
Natura postului (ocupaþiei) cãutat
- cu timp complet
- cu timp parþial
Regularitatea ocupaþiei cãutate
- permanente
- timp parþial
- temporarã
Circumstanþele cãutãrii:
- concediere
- demisie
- ocupaþie ocazionalã
- pensionare
- nu a mai lucrat
(Terminarea studiilor sau a serviciului militar)
- reluare de activitate
- alte
Vechimea medie a ºomajului (în luni)

Anexa 1d
Rata de ºomaj pe sexe, vârstã ºi categorii socioprofesionale
15-24 ani
total B.
F.
Total, din care:
Cadre superioare
Cadre medii
Funcþionari
Muncitori
Personal de serviciu

25-49 ani
total B.
F.

50 ani ºi peste
total B.
F.

302

Anexa 1e
Vechimea medie a ºomajului dupã sex ºi vârstã
- în luni 15-24 ani
Total
- Bãrbaþi
- Femei
25-49 ani
Total
- Bãrbaþi
- Femei
50 ani ºi peste
Total
- Bãrbaþi
- Femei
TOTAL GENERAL
- Bãrbaþi
- Femei

Anexa 1f
Rata de activitate pe sexe ºi vârste
- în % Total
15-24 ani
25-49 ani
50 ani ºi peste
Bãrbaþi
15-24 ani
25-49 ani
50 ani ºi peste
Femei
15-24 ani
25-49 ani
50 ani ºi peste
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Anexa 1g
Proporþia ºomerilor concediaþi în raport cu populaþia
salariatã pe grupe de vârstã
- în % 15-24 ani
Total
- Bãrbaþi
- Femei
25-49 ani
Total
- Bãrbaþi
- Femei
50 ani ºi peste
Total
- ambele sexe
TOTAL
- Bãrbaþi
- Femei

Anexa 1h
Rata de activitate a persoanelor de 50 ani ºi peste
pe sexe ºi grupe de vârstã
- în % Bãrbaþi
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
Femei
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
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Anexa 1i
Proporþia concedierilor ºi demisiilor în totalul persoanelor
de 50 ani ºi peste în cãutarea unui loc de muncã
- în % din total (C+D) Concedieri
Demisionãri

Anexa 1j
Rata de activitate ºi rata de ºomaj a tinerilor (15-24 ani)
Rata de activitate (1)
Bãrbaþi
Femei

Rata de ºomaj (2)
Bãrbaþi
Femei

15 ani
16 -/17 -/18 -/19 -/20 -/21 -/22 -/23 -/24 -/15-24 ani
1) Raport între numãrul de activi în sens BIT ºi numãrul total al persoanelor din grupa de
vârstã respectivã.
2) Raport între numãrul de ºomeri în sens BIT ºi numãrul de activi.
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Anexa 1k
Numãrul persoanelor ocupate cu timp parþial,
pe sexe ºi grupe de vârstã
Ani împliniþi
Efectiv

Bãrbaþi
Femei
în % din total
Efectiv
în % din total
ocupaþi din grupa
ocupaþi din grupa
de vârstã respectivã
de vârstã respectivã

15-24 ani
25-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60 ani ºi peste
TOTAL
Notã: Raportul dintre numãrul persoanelor ocupate cu timp parþial ºi populaþia activã de
aceeaºi vârstã.
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Anexa 2
Categorii de populaþie activã fãrã loc de muncã ºi în cãutarea
unui loc de muncã, potrivit Anchetei asupra ocupãrii,
efectuatã de INSEE din Franþa
Populaþie fãrã loc de muncã în
cãutarea unui loc de muncã (PDRR)
Studenþi, elevi în
cãutarea unui loc
de muncã

Forþã de muncã disponibilã în
cãutarea unui loc de muncã,
în sensul anchetei

Persoane active
cu ocupaþii
marginale
- Forþã de muncã în cãutarea
unui loc de muncã în sensul
recensãmântului
- Total activi marginali în
cãutarea unui loc de muncã
(PMDRE)

Populaþie disponibilã
în cãutarea efectivã
a unui loc de muncã

Persoane care
cautã un loc de
muncã salariat

Persoane care nu au
început sã caute un
loc de muncã

În cãutarea efectivã a
unui loc de muncã cu
timp complet, din care:

În cãutarea efectivã a unui
loc de muncã salariat,
exclusiv cu timp parþial
În cãutarea unui
prim loc de muncã
salariat

Înscriºi la un oficiu de
plasare: din care: încaseazã alocaþie de ºomaj
În cãutarea unui
loc de muncã cu
statut de:

salariat

nesalariat

2 sau mai
mulþi
ºomeri

din care: ªomeri ca urmare
a concedierii
din care: sub 65
de ani
din care: ªomeri mai mult
de un an
Aparþine unei
gospodãrii cu:
un ºomer
fãrã alt
activ

un singur
ºomer ºi mai
mulþi activi
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Anexa nr. 3
Sfera de cuprindere ºi condiþiile principale pentru a fi declarat
ºomer ºi a beneficia de regimul de asigurare-asistenþã
pentru ºomaj (total) în þãrile membre CEE
Þara
Belgia

Sfera de cuprindere
Principalele condiþii
Toþi lucrãtorii asiguraþi la securita- - Sã fie fãrã muncã ºi fãrã
tea socialã.
remuneraþie.
Tinerii care la terminarea studiilor - Sã fie apt de muncã ºi înscris ca
nu au loc de muncã.
solicitant de loc de muncã la un
oficiu de forþã de muncã.
Danemarca Lucrãtorii salariaþi ºi independenþi - Sã fie apt de muncã.
între 16-65 ani, membri ai unei
- ªomer involuntar.
case de ºomaj.
- Înscris la un oficiu de plasare.
Germania a) Toþi lucrãtorii salariaþi (munci- - Sã fie la dispoziþia oficiului de
(RFG)
tori, funcþionari, lucrãtori din
plasare.
formaþii profesionale, inclusiv - Sã fie declarat ºomer ºi în cãutatinerii handicapaþi) – pentru
rea unor prestaþii.
ajutor de ºomaj.
b) Toþi lucrãtorii salariaþi - pentru
asistenþã de ºomaj
Grecia
Salariaþii asiguraþi împotriva bolii la - Sã fie apt de muncã.
un organism de securitate socialã. - ªomer involuntar.
Tinerii între 20-29 ani, care nu au - Sã fie înscris la oficiul de plasare.
lucrat niciodatã.
- Sã fie la dispoziþia acestui oficiu.
Spania
a) Lucrãtori salariaþi din industrie a) - Sã aibã capacitatea ºi voinþa
ºi servicii - alocaþie de ºomaj.
de a lucra.
b) Lucrãtorii în vârstã de peste 18 - Sã fi pierdut involuntar postul
ani pânã la 65 ani care au
precedent.
epuizat drepturile de prestaþii
- Sã fie înmatriculat ºi cu regularicontributive ºi au sarcini
tate afiliat la securitatea socialã
familiale - asistenþã de ºomaj.
sau într-o situaþie asimilatã.
- Sã fi acoperit perioadele de
cotizare.
b) Pentru persoanele care au dobândit dreptul la prestaþii contributive:
- Sã fie înscris la un oficiu de
ocupare.
- Sã nu fi gãsit de lucru în 30 de
zile urmãtoare terminãrii drepturilor la prestaþiile contributive.
- Sã nu dispunã de venituri superioare salariului minim interprofesional.
Franþa
Toþi lucrãtorii salariaþi
- Sã fie în cãutarea unui loc de
muncã ºi fizic apt sã-l exercite.

Vârsta
65 ani B.
60 ani F.

67 ani
a) 65 ani
b) 65 ani

65 ani

a) ºi b)
65 ani în
cazul în
care beneficiarul îndeplineºte
condiþia de
cotizare
pentru a
avea dreptul la pensie.

60 ani
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Þara
Irlanda

Sfera de cuprindere
a) Cu câteva excepþii, persoanele
de 16 ani ºi peste ocupaþi pe
baza unui contract de muncã
sau ucenicie - alocaþie de
ºomaj.
b) Persoanele începând de la 18
ani - asistenþã de ºomaj.
Italia
a) Toþi lucrãtorii salariaþi - alocaþia
de ºomaj.
b) Lucrãtori din anumite categorii
sau localitãþi care nu satisfac
cerinþa a).
Luxemburg Lucrãtorii salariaþi.
Tineri care la sfârºitul studiilor nu
au loc de muncã.
Independenþi care ºi-au încetat
activitatea ºi sunt în cãutarea
unui loc de muncã salariat.
Olanda
Toþi lucrãtorii salariaþi pânã la
vârsta de 65 ani.

Principalele condiþii
Vârsta
- Sã fie apt de muncã.
a) ºi b)
- Sã fie disponibil ºi în cãutarea
66 ani
unui loc de muncã.
- Sã fie înscris la un oficiu de plasare.
- Sã nu fie în ºomaj ca urmare a
unei proaste conduite.
- Sã fie înscris ºi la dispoziþia unui oficiu de plasare.

- Sã fie ºomer involuntar.
- Sã fie apt de muncã.
- Sã fie înscris ca solicitant de loc
de muncã.

- Sã fie la dispoziþia oficiului de
plasare.
- Sã fie apt de muncã ºi disponibil
de a munci.
- Sã nu fi refuzat un post de muncã
adecvat care i s-a propus.
Portugalia Toþi lucrãtorii asiguraþi la
a) - Sã fie apt ºi disponibil pentru
securitatea socialã atât în cazul
muncã.
alocaþiei de ºomaj (a), cât ºi în cel - Sã fie înscris la un centru de
al asistenþei de ºomaj (b).
ocupare.
- Sã nu fie titularul unei pensii de
invaliditate sau bãtrâneþe.
b) - Aceleaºi condiþii de mai sus ºi,
în plus, sã fi epuizat dreptul la
alocaþiile de ºomaj, sã nu îndeplineascã condiþiile de stagiu cerute pentru alocaþiile de ºomaj.
Regatul
Toþi salariaþii, cu excepþia femeilor - Sã fie apt pentru muncã.
Unit
cãsãtorite care au ales, înainte de - Sã fie dispus sã munceascã
aprilie 1977, sã nu fie asigurate.
pentru un patron.
- Sã fie înscris la oficiul de plasare.
- Sã nu fie în ºomaj ca urmare a
plecãrii voluntare, proastei conduite sau grevei.

64 ani

65 ani

-

65 ani – B.
60 ani – F.

Notã: a) ºi b) se referã la regimul de asigurare, respectiv:
a) – alocaþie de ºomaj; b) – asistenþã pentru ºomaj.
Sursa: Tableaux Comparatifs des Régimes de Sécurité Sociale applicables dans les
Etats membres des Communautes Européennes, 15-e Editions (au 1-er juillet
1988) CCE, Bruxelles, Luxemburg, 1989.
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Anexa nr. 4
ªomaj parþial (subocupare vizibilã) – definiþie
Þara
Belgia

Definiþia ºomajului parþial
Zile sau jumãtãþi de zile în cursul cãrora executarea contractului este
suspendatã.
Danemarca Nu este o definiþie specialã.
Germania Asigurare numai1) pentru: reducerea temporarã inevitabilã a duratei muncii
(RFG)
cu cel puþin 10% care afecteazã cel puþin o treime din personal.
Spania
Situaþia în care timpul de muncã zilnic sau numãrul de zile de muncã se
reduce cu cel puþin 1/3 în raport cu orele normal lucrate ºi cu reducerea
proporþionalã a salariului.
Franþa
a) Asistenþã: închiderea temporarã; sau reducerea orarului (sub 40
ore/sãptãmânã), afectând cel puþin 20% din personal.
b) Asigurare: vãrsarea unei indemnizaþii orare complementare.
Irlanda
Durata sãptãmânii de muncã inferioarã duratei normale de lucru la locul de
muncã considerat.
Italia
Complement de salariu în caz de reducere sau încetare a activitãþii întreprinderii:
- în situaþia unor cauze proprii întreprinderii sau temporare (complement
obiºnuit);
- în situaþia de crizã economicã, sectorialã sau localã, de restructurare sau
reprofilare a întreprinderii (complement, extraordinar).
Luxemburg Reducerea orarului normal sau introducerea mai multor zile de ºomaj în
sãptãmâna obiºnuitã de lucru.
Olanda
- Reducerea orarului sub 48 ore/sãptãmânã sau chiar ºomaj “alternativ”.
- Autorizaþia Oficiului Regional de Plasare.
Anglia
Orice zi de ºomaj care ar fi trebuit sã fie lucratã normal.
1) În construcþii, în caz de ºomaj datorat condiþiilor atmosferice (1 noiembrie-31 martie),
indemnizaþie ca pentru ºomaj parþial.
Sursa: Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale, Commision des
Communautés Européennes, 1989, p. 124-125.
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Anexa 4a
Subocupare vizibilã – ºomaj parþial – condiþii
Þara
Belgia

Condiþii
- Sã fie fãrã loc de muncã ºi fãrã remuneraþie.
- Sã fie apt de muncã ºi înscris ca solicitant de loc de muncã.
Danemarca - Sã fie apt de muncã.
- Sã fie ºomer involuntar.
- Sã fie înscris la un oficiu de plasare.
Germania - Sã fie la dispoziþia oficiului de plasare.
(RFG)
- Sã fie declarat ºomer ºi solicitant de prestaþii.
- Suprimare de peste 10% din durata normalã de lucru.
Spania
Pe lângã condiþiile cerute pentru ºomajul total, ºomajul parþial trebuie sã
facã obiectul unei decizii a autoritãþilor competente în problemele muncii în
cadrul unui plan de reorganizare.
Franþa
Sã fie în cãutarea unui loc de muncã ºi apt din punct de vedere fizic pentru
a-l putea ocupa.
Irlanda
- Sã fie apt de muncã.
- Sã fie disponibil ºi în cãutarea unui loc de muncã.
- Sã fie înscris la un oficiu de plasare.
- Sã nu fie în ºomaj ca urmare a unei proaste conduite.
Italia
- Cerere motivatã.
- Autorizaþia de INPS (Institutul Naþional de Prevederi Sociale) sau prin decret.
Olanda
- Sã fie la dispoziþia biroului de plasare.
- Sã fie apt de muncã ºi disponibil pentru muncã.
- Sã nu fi refuzat un post adecvat (corespunzãtor).
Anglia
- Sã fie apt de muncã.
- Sã fie dispus sã lucreze pentru un patron.
- Sã fie înscris la un oficiu de plasare.
- Sã nu fie în ºomaj ca urmare a plecãrii voluntare, a unei proaste conduite
sau grevei.
Sursa: Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale, Commission des
Communautés Européennes, 1939, p. 124-125.
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Anexa 5
Recenzarea ºomerilor în ancheta asupra ocupãrii din Franþa
(L'enquête emploi)
– Anchetã semestrialã (martie ºi octombrie) –
1. Recenzarea sa face în douã etape:
a) În prima etapã, persoana recenzatã completeazã un chestionar
fãrã intervenþia anchetatorului. Dupã citirea fiºei-chestionar, fiecare
persoanã cuprinsã în eºantion este invitatã sã declare dacã “este fãrã loc
de muncã ºi în curs de cãutare a unui loc de muncã sau a altei activitãþi
generatoare de venit”. Acesta corespunde întrebãrii 2 din chestionar. Dacã
rãspunsul sãu spontan este pozitiv, persoana este înregistratã ca ºomer. Se
obþine astfel o primã evaluare a persoanelor fãrã loc de muncã convenþional
denumitã Populaþia disponibilã în cãutarea unui loc de muncã (PDRE) sau
Populaþia fãrã loc de muncã în cãutarea unui loc de muncã (PSERE) în
sensul recensãmântului. Se considerã cã în aceastã etapã, pe baza rãspunsului spontan, se obþine un efectiv de PDRE în sensul recensãmântului
uºor inferior celui care s-ar fi obþinut printr-un recensãmânt la aceeaºi datã.
Ocupaþia principalã la data anchetei
1. Exercitã o profesiune, are un loc de muncã, lucreazã în propria sa
familie în profesiunea sa chiar dacã nu este salariat.
2. Este fãrã loc de muncã ºi cautã un loc de muncã, o situaþie.
3. Gospodinã (casnicã fãcând menajul personal).
4. Student, elev.
5. Militar în termen.
6. Funcþionar retras din afaceri.
7. Alte persoane fãrã ocupaþii profesionale.
b) în a doua etapã, anchetatorul în interviul sãu direct cu persoana
recenzatã, dupã o baterie de întrebãri detaliate asupra activitãþii profesionale
anterioare sau a uneia ocazionale în cursul sãptãmânii de referinþã, pune
tuturor persoanelor întrebarea “dacã cautã un loc de muncã sau o altã
activitate (situaþie)”, în aceastã etapã a anchetei unele persoane care nu au
fãcut-o în mod spontan, prin rãspuns direct în prima etapã (a) declarã cã
“sunt fãrã loc de muncã ºi în cãutarea unuia”. Acestea constituie o nouã
categorie a populaþiei, respectiv “populaþia marginalã disponibilã în cãutarea
unui loc de muncã” (PMDRE).
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Ansamblul, celor douã populaþii, respectiv PDRE în sensul recensãmântului PMDRE dau “populaþia disponibilã în cãutarea unui loc de muncã
(PDRE) în sensul anchetei”, cea mai frecvent utilizatã în statistica ºomajului.
Cãutarea unul loc de muncã (întrebãrile 24-29)
(Aceastã parte priveºte toate persoanele din eºantion, indiferent dacã
au sau nu un loc de muncã sau o situaþie).
24. Cautã un loc de muncã (sau un alt loc de muncã) sau o situaþie?
1. Da. Cãutã un loc de muncã salariat.
2. Da. Cautã o activitate pe cont propriu (independentã).
3. Nu.
25. În timpul sãptãmânii anterioare anchetei prin ce modalitãþi a
cãutat un loc de muncã. (Se înregistreazã toate aceste modalitãþi)
1. S-a înscris sau a rãmas înscris la un oficiu public de forþã de
muncã.
2. S-a înscris sau a rãmas înscris la un oficiu privat de forþã de
muncã.
.
.
.
4. A fãcut un anunþ într-un ziar sau la un centru (tablou) de
afiºare.
.
.
.
8. A cãutat prin relaþii personale.
.
.
.
16. A rãspuns la diferite oferte de locuri de muncã publicate prin
anunþuri într-un ziar sau la un centru de afiºare. Alte modalitãþi
de cãutare (precizaþi-le).
.
.
.
26. De cât timp dureazã cãutarea unui loc de muncã.
1. Mai puþin de o lunã.
2. 1-3 luni.
3. 3-6 luni.
Precizaþi data:
4. 6 luni pânã la cel puþin 1 an.
Anul: 19...
5. Un an pânã în cel puþin doi ani.
Luna....
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6. 2 ani ºi peste.
27. Cautã un loc de muncã?
1. Timp complet.
2. Cu timp parþial, dar dacã nu gãseºte acceptã ºi unul cu timp
complet.
3. Cu timp parþial exclusiv (nu acceptã un loc de muncã cu timp
complet)
28. Ca urmare a cãror împrejurãri a ajuns în situaþia de a cãuta loc de
muncã?
A pierdut un loc de muncã salariat:
1. prin licenþiere;
2. prin demisie.
A cerut pensionarea sau retragerea.
3. ca salariat;
4. ca nesalariat.
A încetat de a mai exercita o activitate.
5. pe cont propriu;
6. cu ajutor familial.
Cautã un prim loc de muncã.
7. ...
8. Existã teama sau certitudinea de a pierde locul de muncã.
9. Locul de muncã sau situaþia actualã nu-i mai convine.
Alte împrejurãri (Precizaþi-le).
.........................................................
29. Persoanele fãrã loc de muncã, primesc ajutor de ºomaj?
1. Nu.
2. Ajutor public.
3. Asigurare-ºomaj.
Sursa: Economie et statistique, nr. 54, martie 1974.
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Anexa 6
Numãrul persoanelor în cãutarea unul loc de muncã,
în evidenþa oficiilor de forþã de muncã la 11 iunie
ºi, respectiv, 20 august 1991, pe judeþe
Nr.
crt.

Judeþul

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

TOTAL
Alba
Arad
Argeº
Bacãu
Bihor
Bistriþa
Botoºani
Braºov
Brãila
Buzãu
Caraº S.
Cãlãraºi
Cluj
Constanþa
Covasna
Dâmboviþa
Dolj
Galaþi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiþa
Iaºi
Maramureº

Total
din care:
Creºterea
(persoane)
(august/iunie) - %
la 11
la 20 Beneficiari ai În evidenþã Total Benefi- În eviiunie august Legii nr. 1/91 ca solicitanþi
ciari ai denþa
(ajutor de
ai unui loc
preve- oficiilor
ºomaj)
de muncã
derilor de for11.VI 20.VIII 11.VI 20.VIII
Legii nr. þã de
1/1991 muncã
169.939 230.618 104.436 164.036 65.503 66.582 135,7 157,1 101,6
1.684 2.558 1.327 2.016 357
542 151,9 151,9 151,8
1.024 2.061 1.002 1.927
22
134 201,3 192,3 609,1
3.278 4.085 1.585 2.358 1.693 1.727 124,6 148,8 102,0
6.513 8.825 4.335 6.565 2.178 2.260 135,5 151,4 103,8
3.097 4.289 2.176 3.324 921
965 138,5 152,7 104,8
4.534 5.791 1.875 2.802 2.659 2.989 127,7 149,4 112,4
5.436 7.149 3.160 4.800 2.276 2.349 131,6 151,9
1,3,2
1.882 2.832 1.657 2.552 225
280 150,5 154,0 124,4
4.414 5.780 2.556 3.765 1.858 2.015 130,9 147,3 108,4
5.237 6.440 2.442 3.391 2.795 3.049 123,0 138,9 109,1
3.148 4.061 2.030 2.916 1.118 1.145 129,0 143,6 102,4
1.275 2.118 1.275 2.118
- 166,1 166,1
5.961 7.961 2.704 4.250 3.257 3.711 133,6 157,2 113,9
6.118 9.305 6.118 9.305
- 152,1 152,1
1.772 1.913 1.166 1.465 666
448 108,0 125,6
73,9
3.598 5.592 1.779 2.802 1.819 2.790 155,4 157,5 153,4
9.150 12.240 5.048 7.961 4.102 4.279 133,8 157,7 104,3
9.673 11.591 3.120 4.860 6.553 6.731 119,8 155,8 102,7
2.710 2..221 1.339 1.740 1.371
481 81,9 129,9
35,1
1.559 1.211
754 1.161 805
50 77,7 154,0
6,2
2.055 2.669 1.095 1.740 960
929 129,9 158,9
96,8
6.289 7.981 3.007 4.276 3.282 3.705 126,9 142,2 112,9
3.784 4.942 2.562 3.735 1.222 1.207 130,6 145,8
98,8
6.663 8.959 3.465 5.713 3.198 3.242 134,3 164,9 101,5
5.752 7.404 2.310 4.740 3.442 2.664 128,7 205,2
77,4
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Nr.
crt.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Judeþul

Total
din care:
Creºterea
(persoane)
(august/iunie) - %
la 11
la 20 Beneficiari ai În evidenþã Total Benefi- În eviiunie august Legii nr. 1/91 ca solicitanþi
ciari ai denþa
(ajutor de
ai unui loc
preve- oficiilor
ºomaj)
de muncã
derilor de for11.VI 20.VIII 11.VI 20.VIII
Legii nr. þã de
1/1991 muncã
Mehedinþi
3.005 4.115 2.343 3.437 662
678 136,9 146,7 102,4
Mureº
3.699 5.109 1.516 2.193 2.183 2.916 138,1 144,6 133,6
Neamþ
8.096 9.929 3.858 6.257 4.238 3.682 122,6 162,2
86,6
Olt
3.475 5.203 3.194 4.913 281
290 149,7 153,8 103,2
Prahova
3.483 4.972 2.278 3.830 1.205 1.142 142,7 168,1
94,8
Satu Mare
2.995 4.343 1.866 3.124 1.129 1.219 145,0 167,4 108,0
Sãlaj
1.832 2.748 1.429 2.383 403
365 150,0 166,8
90,6
Sibiu
1.167 1.866 1.047 1.760 120
126 161,6 168,1 105,0
Suceava
7.464 10.524 4.500 7.639 2.964 2.885 141,0 169,7
97,3
Teleorman
3.549 5.076 3.004 4.723 545
353 143,0 157,2
64,8
Timiº
1.265 2.128 1.120 1.822 145
306 168,2 162,7 211,0
Tulcea
4.417 6.076 3.499 5.484 918
592 137,6 156,7
64,3
Vaslui
5.916 8.231 3.083 7.412 833
819 139,1 145,8
98,3
Vâlcea
3.089 4.489 1.664 2.893 1.425 1.596 145,3 173,8 112,0
Vrancea
3.491 4.510 2.169 3.254 1.322 1.336 131,5 150,0 101,0
M. Bucureºti 6.390 11.191 5.979 10.600 411
591 175,1 177,3 143,8

Sursa: Buletin statistic de informare statisticã, nr. 5 ºi 7/1991.
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Anexa 7
Ierarhia judeþelor dupã mãrimea ratei de ºomaj
a salariaþilor la 20.VIII.1991
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Rata de ºomaj*
7,76
7,50
7,29
6,34
6,24
5,85
5,61
4,98
4,75
4,56
4,41
4,35
4,17
4,03
4,00
3,84
3,74
3,42
3,28
3,27
3,23
3,13
3,04
2,99
2,92
2,81
2,72
2,58
2,26
2,22
2,09

Judeþul
Tulcea
Dolj
Vaslui
Ialomiþa
Bistriþa-Nãsãud
Botoºani
Neamþ
Suceava
Galaþi
Giurgiu
Mehedinþi
Buzãu
Maramureº
Vrancea
Brãila
Teleorman
Bacãu
Hunedoara
Satu-Mare
Olt
Caraº-Severin
Sãlaj
Iaºi
Vâlcea
Dâmboviþa
Constanþa
ROMÂNIA
Covasna
Cluj
Mureº
Harghita
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Nr. crt.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42.

Rata de ºomaj*
1,83
1,73
1,68
1,62
1,52
1,37
1,03
1,02
0,92
0,86
0,62

Judeþul
Bihor
Cãlãraºi
Alba
Gorj
Argeº
Prahova
M. Bucureºti
Arad
Sibiu
Braºov
Timiº

* Calculatã ca raport între numãrul total de persoane în evidenþa oficiilor de forþã de
muncã la data de 20 august 1991 ºi numãrul de salariaþi la 31 august 1991.
Sarsa: Date MMPS.
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Anexa 8
Ponderea judeþelor în numãrul total de salariaþi
ºi, respectiv, a populaþiei neocupate în cãutare de loc de muncã
(în evidenþa oficiilor de forþã de muncã în august 1991)

TOTAL
Alba
Arad
Argeº
Bacãu
Bihor
Bistriþa-Nãsãud
Botoºani
Braºov
Brãila
Buzãu
Caraº-Severin
Cãlãraºi
Cluj
Constanþa
Covasna
Dâmboviþa
Dolj
Galaþi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiþa
Iaºi
Maramureº
Mehedinþi
Mureº
Neamþ

Numãr salariaþi
100,0
1,5
2,0
3,3
2,7
2,6
1,1
1,4
3,6
1,7
1,8
1,5
1,2
4,0
3,7
1,0
2,1
3,3
3,1
0,9
1,7
1,5
2,8
1,0
3,5
2,1
1,1
2,6
2,3

- în % Numãr ºomeri
100,0
1,1
0,9
1,8
3,8
1,9
2,5
3,1
1,2
2,5
2,8
1,8
0,9
3,5
4,0
0,8
2,4
5,3
5,0
1,0
0,5
1,2
3,5
2,1
3,9
3,2
1,8
2,2
4,3
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Olt
Prahova
Satu Mare
Sãlaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiº
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Municipiul Bucureºti

Numãr salariaþi
1,8
4,0
1,6
1,0
2,3
2,5
1,5
3,6
1,1
1,5
1,7
1,3
15,0

Sursa: Calculat pe baza datelor UNS ºi MMPS.

Numãr ºomeri
2,3
2,2
1,9
1,2
0,8
4,6
2,2
0,9
2,6
3,6
1,9
2,0
4,8
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Anexa 9
Principalele caracteristici ale populaþiei neocupate în vârstã de
muncã care cautã un loc de muncã, la 2.09.1991 pe judeþe
Judeþul

TOTAL.
Alba
Arad
Argeº
Bacãu
Bihor
Bistriþa-Nãsãud
Botoºani
Braºov
Brãila
Buzãu
Caras-Severin
Cãlãraºi
Cluj
Constanþa
Covasna
Dîmboviþa
Dolj
Galaþi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiþa
Iaºi
Maramureº
Mehedinþi
Mureº

- în % din numãrul total de ºomeri Femei Muncitori Cu studii Cu studii
ªomeri prin
medii
superioare restrângerea
activitãþii
58,8
76,3
7,6
2,6
62,0
60,8
69,4
17,9
3,5
73,3
55,2
87,5
5,8
5,2
88,6
76,0
65,2
12,7
2,1
30,7
59,6
72,1
11,0
1,8
64,3
63,6
81,5
6,0
3,8
71,4
42,1
70,2
6,0
1,6
35,1
46,4
86,7
1,8
1,0
51,3
74,1
78,6
8,6
7,5
81,8
53,0
75,1
7,7
1,7
56,6
58,6
47,6
14,9
0,6
39,0
72,5
83,4
1,1
2,5
65,4
52,5
95,4
4,1
0,6
95,7
68,2
62,5
9,8
2,8
47,1
54,3
82,5
13,7
3,8
97,1
58,0
65,8,
18,0
0,9
72,6
66,0
74,2
5,1
0,6
40,0
64,2
80,8
1,4
1,7
54,9
72,4
54,4
5,3
1,0
30,1
64,7
84,4
2,9
1,4
70,5
80,1
91,8
4,0
3,0
90,6
55,7
72,2
10,0
1,3
57,9
82,4
62,8
10,4
3,2
45,9
50,6
55,3
34,5
0,3
65,3
48,2
80,1
2,0
3,6
56,4
56,8
85,2
4,8
2,0
56,9
64,9
89,5
1,8
2,5
79,5
60,9
64,0
10,3
1,4
39,1
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Judeþul

Neamþ
Olt
Prahova
Satu-Mare
Sãlaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiº
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Mun. Bucureºti

Femei Muncitori Cu studii Cu studii
medii
superioare
56,2
46,6
76,2
56,4
63,4
64,2
49,9
56,9
65,8
43,1
46,8
60,0
45,6
63,9

73,5
94,7
79,4
82,3
90,5
86,2
88,5
88,1
57,3
88,0
90,9
77,9
85,9
65,7

9,6
2,3
5,1
3,3
2,7
3,4
1,3
9,4
15,1
8,5
2,1
2,1
1,9
18,4

1,1
1,2
3,9
2,0
1,6
6,4
0,6
1,4
16,7
1,5
0,5
0,8
1,0
12,3

ªomeri prin
restrângerea
activitãþii
56,2
71,8
68,4
62,9
77,1
88,3
62,0
83,3
81,4
85,5
74,2
48,8
61,0
92,0

Notã: Indicatorii “total ºomeri”, “femei” ºi “muncitori” rezultã din însumarea celor ce
beneficiazã de prevederile Legii nr. 1/1991 cu numãrul celor aflaþi în evidenþa
oficiilor de forþã de muncã.
Surse: Comisia Naþionalã de Statisticã, Raport privind rezultatele obþinute la principalii
indicatori economico-sociali în luna august ºi perioada 1.I-31.VIII.1991, p. 50-51.
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Anexa 10
Rata de ºomaj standardizatã* în unele þãri membre OCDE
în 1988, 1989, 1990, 1991 (pe luni)**
Nr.
crt.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Þara
OCDE Total
OCDE - Europa
CEE
Canada
SUA
Japonia
Australia***
Noua Zeelandã
Belgia
Finlanda
Franþa
Germania
Irlanda
Italia
Olanda
Norvegia
Portugalia
Spania
Suedia
Regatul Unit

1988
6,7
9,5
9,9
7,7
5,4
2,5
7,2
5,6
9,7
4,5
10,0
6,2
16,3
11,0
9,2
3,2
5,7
19,1
1,6
8,5

1989
7,2
8,6
8,4
7,5
5,2
2,3
6,1
7,1
3,1
3,4
9,4
5,6
15,0
10,9
8,3
4,9
5,0
16,9
1,4
7,1

1990
6,1
8,1
8,4
8,1
5,4
2,1
6,9
7,7
7,9
3,4
9,0
5,1
14,0
9,9
7,5
5,2
4,6
15,9
1,5
6,9

ian.
6,4
8,2
8,5
9,6
6,1
2,0
3,3
9,5
8,3
4,4
9,1
4,5
14,4
10,0
7,5
…
…
…
1,9
7,8

1991
febr. martie aprilie
6,6
6,8
…
8,3
8,4
…
8,6
6,5
3,7
10,2 10,4 10,1
6,4
6,8
6,5
2,0
2,1
2,0
3,5
9,1
9,8
9,6
10,5
…
8,4
8,5
3,5
5,6
5,7
…
9,2
9,3
9,4
4,5
4,4
4,4
14,7 15,1 15,5
…
…
…
7,5
7,2
…
5,3
…
…
…
…
…
15,6
…
…
2,3
2,3
2,3
8,1
8,6
8,9

* Este considerat ºomer: orice persoanã în vârstã de muncã, neocupatã, în cãutare a
unui loc de muncã.
** Date corectate cu variaþiile sezoniere ale ºomajului.
*** Date recorectate.
Sursa: Principaux Indicateurs Economiques, iunie, 1991, OCDE, Paris, 1991, p. 22-23.
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INTRODUCERE
Tema “Abordãri conceptuale ºi metodologice ale protecþiei mediului
înconjurãtor specifice industriei þãrii noastre ºi propuneri de reglementãri
legislative în aceste sens” a fost înscrisã în planul de cercetare al anului
1990 ca o continuare logicã a altor douã lucrãri elaborate în cadrul
Institutului de Economie Industrialã, ºi anume:
− Modernizarea tehnologiilor în vederea creºterii eficienþei productive
în unele ramuri industriale1;
− Reducerea impactului proceselor de fabricaþie din ramurile chimie
ºi metalurgie asupra mediului înconjurãtor2.
Pentru oportunitatea temei de cercetare a anului 1990 pledeazã ºi
preocupãrile dovedite de acþiunea întreprinsã de CPUN ºi preluatã de
Guvernul României, de reconsiderare a Legii privind protecþia mediului
înconjurãtor, cãreia lucrarea de faþã încearcã sã-i vinã în întâmpinare3 cu
propuneri ce vizeazã obiectivele strategice, raportul dintre dezvoltarea
economicã ºi poluarea mediului, corectarea cadrului coercitiv, stabilirea unui
raport nou între eforturile sociale ºi cele proprii generatorilor de poluanþi, în
scopul reducerii impactului proceselor de fabricaþie industrialã asupra
mediului înconjurãtor.
Tematica lucrãrii de cercetare – etapa 1990 – a fost influenþatã ºi de
concluziile Comisiei interdepartamentale înfiinþatã în trimestrul I 1990 cu
scopul de a reevalua Legea privind protecþia mediului înconjurãtor, concluzii
care arãtau cã aspectele economiei protecþiei mediului, strategiei protecþiei
acestuia ºi instrumentele de coerciþiune erau insuficient regãsite în varianta
nouã a Legii protecþiei mediului.
În anii urmãtori se va derula un program nou de cercetare (etapa
1991-1995) ce va studia, în principal:
1

“Modernizarea tehnologiilor în vederea creºterii eficienþei productive în unele ramuri
industriale”, Studii de Economie Industrialã, nr. 85, Institutul de Economie Industrialã,
Bucureºti, 1989.
2
“Reducerea impactului proceselor de fabricaþie din ramurile chimie ºi metalurgie asupra
mediului înconjurãtor”, Studii de Economie Industrialã, nr. 86, ICRISI, Bucureºti, 1990
(în curs de apariþie).
3
În cursul anului 1990, specialiºti din cadrul ICRISI au colaborat cu specialiºtii
Departamentului Protecþiei Mediului din Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Mediului
Înconjurãtor la refacerea Legii privind protecþia mediului înconjurãtor.
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− Politici de protecþie a mediului (etapa 1991);
− Impactul structurilor economice asupra mediului natural (etapa
1992);
− Dublul rol al industriei de agent poluant ºi agent de reducere a
nivelului poluãrii (anul 1993);
− Strategia dezvoltãrii economiei româneºti ºi protecþiei mediului
înconjurãtor (etapa 1994).

Capitolul 1. NECESITATEA PUNERII SUB CONTROL
A FENOMENULUI POLUÃRII INDUSTRIALE
ÎN ROMÂNIA
Impactul activitãþilor industriale asupra mediului înconjurãtor este
regãsit în procesul rapid de epuizare a resurselor naturale, creºterea
gradului de poluare, accentuarea fenomenului de serã, deteriorarea stratului
de ozon ce protejeazã Terra, reducerea suprafeþelor de teren arabil,
deplasarea unor colectivitãþi umane cãtre marile platforme industriale,
deforestarea unor întinse suprafeþe geografice etc., fenomene ce afecteazã
calitatea vieþii umane.
Dintre aceste fenomene negative, efecte directe ale activitãþii
industriale, se apreciazã cã cel cu ponderea cea mai mare în ce priveºte
capacitatea de a pune în pericol însãºi condiþiile vieþii biologice este
poluarea mediului înconjurãtor.
Termenul de poluare industrialã poate fi întâlnit în sfera extracþiilor
materiilor prime ºi combustibililor (îndeosebi prin degajarea sterilului), în
timpul proceselor de fabricaþie (când se prelucreazã materiile prime ºi se
ard combustibilii fosili) ºi la utilizarea produselor – ca efect direct al acestora
asupra mediului înconjurãtor, ca, de exemplu, substanþele pesticide cu
remanenþã ridicatã, ambalajele polimerice, propelanþii din preparatele
cosmetice, combustibilii auto cu conþinut de plumb etc. În lucrarea de faþã,
fenomenul de poluare va fi circumscris proceselor de fabricaþie, celelalte
tipuri de poluare urmând sau trebuind sã fie studiate ulterior.
Eficacitatea mãsurilor concepute la nivel naþional pentru protecþia
mediului înconjurãtor depinde precumpãnitor de aria de cuprindere a
fenomenului de poluare ºi de intensitatea acestuia, de nivelul general de
dezvoltare economico-socialã a þãrii, de înþelegerile internaþionale în
domeniu, de existenþa infrastructurii corespunzãtoare tratãrii (neutralizãrii) ºi
controlului calitãþii factorilor de mediu, de gradul de conºtientizare a
populaþiei cu privire la nivelul ºi efectele poluãrii, de organizarea
instituþionalã a protecþiei mediului.
Pentru ca toþi aceºti factori sã poatã fi mobilizaþi ºi sã acþioneze
sinergic pentru punerea sub control a fenomenului poluãrii este necesarã
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existenþa unui concept unic la nivel naþional – bazã pentru elaborarea
strategiilor de reducere a nivelului poluãrii1.
Acest concept se va încerca a se detaºa din analiza relaþiei dezvoltare economicã-poluarea mediului, dezvoltarea economicã fiind obiectivul
principal al strategiei perioadei de tranziþie ºi de trecere ulterioarã la
economia de piaþã.
Cu ponderi diferite, dar determinante în reuºita mãsurilor de punere
sub control a fenomenului de poluare industrialã în România se înscriu:
reactualizarea cadrului legislativ al protecþiei mediului, diminuarea efortului
social ºi stimularea întreprinderilor industriale în scopul reducerii intensitãþii
fenomenului de poluare.
Pe plan metodologic, evaluarea potenþialului poluant al generatorilor
de noxe se înscrie, de asemenea, ca premisã a elaborãrii strategiilor ºi
politicilor de protecþia mediului, atât la nivel macro, cât ºi la nivelul unitãþilor
industriale.

1.1. Poluarea industrialã ºi necesitatea unei strategii
a protecþiei mediului înconjurãtor
Industria din þara noastrã se caracterizeazã prin tehnologii energointensive ºi material-intensive. Dacã se adaugã la aceastã constatare ºi faptul
cã producþia are caracter de serie mare, devine clar cã sunt create condiþii
ca intensitatea fenomenului de poluare sã aibã, de asemenea, valori mari.
Procesul rapid de industrializare a þãrii a avut ca rezultat ºi o cantitate
din ce în ce mai mare de poluanþi eliminaþi în mediul înconjurãtor. Aceastã
cantitate a crescut mult mai rapid decât creºterea volumului producþiei: întrun interval de 6 ani (1984-1989), dupã cum se poate observa în tabelul 1,
cantitatea totalã de poluanþi deversaþi în factorii de mediu a crescut de 2,5
ori, volumul producþiei industriale cunoscând, în aceeaºi perioadã, o creºtere
aproximativ de 10-15%, ceea ce ilustreazã ieºirea de sub control a fenomenului poluãrii, cu consecinþe puternic negative asupra mediului înconjurãtor.
De pildã, numai în cursurile de apã ale þãrii se evacueazã anual 6-7
mil. t substanþe poluante care au fãcut ca pe cca 2.800 km sectoare de râuri
din cele aproximativ 20.000 km folosiþi pentru alimentarea cu apã a
populaþiei viaþa sã fie afectatã, iar apa pentru unele sisteme de irigaþie, pe
suprafeþe de 200 mii ha sã nu îndeplineascã condiþiile de calitate etc.
1

Gh. Manea, Protecþia mediului: o posibilã strategie naþionalã, în “Tribuna economicã”,
nr. 35/31 august 1990, p. 2, 7.
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Tabelul 1
Cantitatea totalã de poluanþi deversaþi în mediul înconjurãtor
ºi structura acesteia pe factori de mediu
Anul Cantitatea totalã de poluanþi,
mil. tone
1984
170,6
1985
380,9
1986
446,9
1987
442,2
1988
453,4
1989
418,2

Structura pe factorii de mediu, %
Apã
Aer
Sol
3,4
54,7
41,9
1,6
34,6
63,8
1,3
27,3
71,4
1,6
31,2
67,2
1,7
29,0
69,3
1,5
33,1
65,4

Sursa: Date CNS, 1990.

Anual sunt emise în atmosferã cca 138 mil. t substanþe poluante,
creându-se situaþii critice pentru florã, faunã ºi om; în zona marilor
combinate chimice ºi metalurgice, de multe ori concentraþia noxelor
depãºeºte de 5-10 ori normele sanitare în vigoare1.
Suprafaþa totalã a pãdurilor supuse fenomenului de uscare ca urmare
a ploilor acide este de cca 350 mii ha, din care 109,9 mii ha sunt intens
poluate.
Sub influenþa poluãrii chimice datorate industriei, în principal, dar ºi
chimizãrii în agriculturã, se gãsesc, în prezent, 0,9 mil. ha poluate cu metale
grele, cu SOx, fluor, NOx, reziduuri de petrol, clorurã de sodiu etc.
Dacã se adaugã la acestea ºi poluarea solului, eroziunea lui,
deteriorarea fondului forestier, se contureazã tabloul real al efectelor nocive
ale industriei care conduc la concluzia cã în România se aflã sub incidenþa
poluãrii aprox. 10% din suprafaþa þãrii, respectiv 4,0-4,5 mil. locuitori, din
care, sub impactul permanent al poluãrii, 1,2-1,5 mil. locuitori2.
În favoarea punerii sub control a fenomenului poluãrii în industrie pot
fi invocate ºi urmãtoarele argumente:
1

Unele depãºiri tipice pentru Copºa Micã, de exemplu, a concentraþiilor maxime admise;
Zn – de 300 ori, Pb – de 70-400 ori, SOx – de 11 ori etc. Numai pe seama Pb, la Copºa
Micã au loc anual 120-300 de intoxicaþii.
2
S. Hâncu, Calitatea mediului înconjurãtor în România, în “Mediul înconjurãtor”, vol. I,
nr. 1, 1990, p. 5-9.

336

− Cerinþele de apã (în industrie, agriculturã, populaþie) au crescut de la
1,4 mld. mc în anul 1950 la 2,6 mld. mc în 1960, 9,9 mld. mc în 1970,
20 mld. mc în 1980 ºi 24 mld. mc în anul 1989. Industria a ajuns sã
consume 10 mld. mc/an, aprovizionându-se, în special, din râuri, al
cãror potenþial este de 5 mld. mc/an. Cererea de 10 mld. mc/an poate
fi satisfãcutã numai prin reciclarea apei. Or, trimiþând ape uzate,
insuficient tratate (numai 65% din apele reziduale se trateazã în staþii
de epurare) în afluenþii naturali, concomitent cu degradarea calitãþii
acestora, cresc mult cheltuielile cu tratarea apelor de alimentare a
unitãþilor economice situate în aval de poluatori1.
− Apele reziduale industriale descãrcate în râuri ajung – prin
substanþele nocive conþinute în sistemul apelor de irigaþie – sã
afecteze nu numai calitatea produselor agricole, dar ºi calitatea
solului. Un singur exemplu îl gãsim edificator: în râul Olt, în zona
Râmnicu Vâlcea se eliminã anual peste 1 mil. t NaCl – ca subprodus
la fabricarea sodei.
O asemenea componentã a apei râului Olt, ajunsã în sistemul de
irigaþie din sud-vestul Bãrãganului, modificã compoziþia solului, reducându-i
pe termen lung fertilitatea, pânã la anulare2.
− Apele freatice reprezintã un potenþial de 8 mld. mc pe an, din care se
valorificã 4,5 mld. mc în fiecare an, acestea fiind dirijate, cu prioritate,
spre staþiile de apã potabilã. Apele reziduale din industrie (îndeosebi
cele provenite din combinatele de îngrãºãminte chimice azotoase), la
care se adaugã pierderile de nitriþi în sol – urmare a fertilizãrii organice sau minerale în agriculturã – au fãcut sã ajungã în straturile de
apã freaticã ioni azotiþi/azotaþi periculoºi pentru sãnãtatea oamenilor
ºi a cãror persistenþã în strat este de cca 130 ani3 în condiþiile þãrii
noastre4, deci, prin activitatea sa, industria (ºi nu numai ea) de azi va
influenþa sãnãtatea urmaºilor noºtri timp de 5 generaþii.
1

2

3

4

I. Iliescu, Apa ca sursã a dezvoltãrii, în “Problemele globale ºi viitorul României”,
Editura Politicã, Bucureºti, 1982, p. 49-76.
N. Curcãnescu; I. Focºan, Studiul evoluþiei concentraþiei clorurilor în apele râului Olt, în
secþiunea Zãvideni-Vâlcea, Comunicare la a X-a Sesiune de comunicãri ºtiinþifice,
Cãlimãneºti, 25-27 octombrie 1984.
Cifra de 130 ani, menþionatã în cazul poluãrii apelor freatice cu azotiþi/azotaþi, dã o
indicaþie asupra orizontului de timp al strategiilor de protecþie ºi refacere a mediului
înconjurãtor.
Alex. Ionescu, Fenomenul de poluare ºi mãsuri antipoluante în agriculturã, Editura
Ceres, Bucureºti, 1982.
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− Cantitãþile mari de substanþe poluante deversate în factorii de mediu
(tabelul 1) reprezintã, în definitiv, resurse materiale care, recuperate
ºi valorificate, ar contribui la amplificarea activitãþii economice fãrã
consum suplimentar de alte resurse.
De pildã, anual sunt emise în atmosferã 1,76 mil. t SO2, reprezentând
circa 0,5 mil. t sulf care, recuperat, ar reduce importul de sulf pe care
România îl face în fiecare an.
− Industria petrochimicã funcþioneazã de mult timp sub capacitatea
instalaþiilor sale, principala cauzã fiind lipsa þiþeiului. În acelaºi timp,
anumite cantitãþi de hidrocarburi (incert contabilizate) se pierd la faclã,
fiind arse în atmosferã1. Recuperarea ºi valorificarea acestora ar
aduce în circuitul economic nu numai hidrocarburi necesare procesului de chimizare, dar ºi importante surse energetice care ar putea fi
folosite chiar în instalaþiile proprii (a se vedea exemplul instalaþiei de
pirolizã – I – Combinatul Petrochimic Piteºti, exemplu neextins însã ºi
la instalaþia de pirolizã – II de pe aceeaºi platformã.
Situaþia calitãþii factorilor de mediu în România permite aprecierea cã
fenomenul de poluare industrialã este ieºit de sub control. Obiectul unei
strategii naþionale de protecþie a mediului ar trebui, în primul rând, sã vizeze
punerea sub control a procesului de poluare2. Acest obiectiv presupune
mãsuri complexe de modernizare a instalaþiilor tehnologice de fabricaþie ºi
tratare a emisiilor poluante, de control, de restructurare a industriei.
Diminuarea eforturilor financiare importante implicate în realizarea
acestui obiectiv strategic s-ar putea face ºi pe seama recuperãrii ºi
valorificãrii subproduselor de proces cu acþiune poluantã ºi reducere, astfel,
în valori absolute, a cantitãþii de resurse naturale de care are nevoie industria.

1.2. Locul protecþiei mediului în procesul restructurãrii
industriale
În condiþiile specifice României, restructurarea industriei nu se poate
concepe decât concomitent cu dezvoltarea economicã, adicã prin amplifi1

2

Ilustrativ pentru pierderile de substanþe utile arse la faclã în petrochimia româneascã ni
se pare un extras din interviul luat cosmonautului Dumitru Doru Prunariu care, în anul
1981, survolase bazinul Mãrii Negre, Gurile Dunãrii ºi care adaugã: “… de câteva ori
am reuºit sã identific Carpaþii cu zãpadã pe piscuri, firul subþire al Dunãrii ºi þãrmul
Mãrii Negre. În funcþie de aceste repere naturale, cãutam sã localizez diferite zone.
Timpul era foarte scurt. Ca niºte pâlpâiri roºietice minuscule se distingeau flãcãrile de
la rafinãriile petroliere, undeva în exteriorul cotului Carpaþilor…”.
Sinteza problemelor restructurãrii ºi dezvoltãrii industriei româneºti, în “Caiet de lucru”,
nr. 1, Institutul Naþional de Cercetãri Economice, Bucureºti, 1990, p. 41.
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carea activitãþii economice, dat fiind nivelul scãzut al venitului naþional privit
în comparaþie cu cel al þãrilor vecine ºi, mai ales, cu cel al þãrilor din Europa
Occidentalã. În Schiþa privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în
România elaboratã sub coordonarea academicianului T. Postolache1 se
propune ca media europeanã la indicatorii sociali de bazã sã fie atinsã de
economia þãrii noastre, într-un interval redus, chiar în cursul procesului de
tranziþie. Factorii care vor condiþiona realizarea acestui deziderat ºi care
intereseazã ºi strategia protecþiei mediului înconjurãtor sunt:
− reducerea ratei acumulãrii;
− creºterea eficienþei economice, mai ales prin retehnologizare ºi
schimbarea structurii investiþiilor;
− atragerea capitalului strãin ºi împrumuturi externe, în special
pentru informatizare ºi dezvoltarea tehnologiilor de vârf.
Reducerea ratei acumulãrii în perspectiva apropiatã va crea probleme
privind asigurarea disponibilitãþilor financiare necesare restructurãrii
industriei, ca ºi pentru realizarea mãsurilor de reducere a potenþialului
poluant al industriei ºi pentru refacerea mediului afectat de activitãþile
economice; devine astfel evident cã disponibilitãþile financiare obþinute prin
ridicarea nivelului de dezvoltare economico-socialã a þãrii joacã rol
precumpãnitor la punerea sub control a fenomenului de poluare.
În literatura de specialitate2 se considerã cã stoparea fenomenului de
poluare necesitã alocarea a 5-6% din PNB, iar refacerea rapidã ºi completã
a mediului înconjurãtor presupune alocarea a 8-10% din PNB. Pentru a
aloca între 5 ºi 10% din PNB protecþiei ºi refacerii mediului înconjurãtor, fãrã
a afecta în mod sensibil nivelul de trai al populaþiei, potenþialul economic
trebuie sã fie suficient de puternic.
S-ar putea presupune cã existã un ritm mediu anual critic de creºtere
a PNB, care permite societãþii menþinerea calitãþii factorilor de mediu.
Aserþiunea ar putea fi reformulatã astfel: grija pentru protecþia mediului
înconjurãtor se face resimþitã numai dacã societatea a satisfãcut, pentru
membrii sãi, nevoile esenþiale.
Nivelul scãzut al indicatorilor sociali de la care începe acum procesul
restructurãrii economiei þãrii noastre impune – în perspectiva alocãrii de
resurse financiare necesare procesului de protecþie a mediului înconjurãtor
– urmãtoarele mãsuri:
a) promovarea tehnologiilor nepoluante;
1

Coord. acad. T. Postolache, Schiþa privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în
România, CPUN, mai 1990, p. 12, 13, 23.
2
“Mondo Economico”, nr. 1, vol. 26, 1990, p. 62-63.

339
b) reducerea treptatã a capacitãþilor de producþie generatoare de
substanþe poluante (produse clorosodice, îngrãºãminte fosfatice,
energetica bazatã pe cãrbune etc.);
c) deplasarea ponderii principale a activitãþii protecþiei mediului de la
tehnologiile de tratare (neutralizare) a substanþelor poluante la tehnologiile de recuperare ºi valorificare a acestora, reducându-se astfel
efortul financiar destinat pãstrãrii ºi îmbunãtãþirii calitãþii mediului.
Recuperarea ºi valorificarea1 subproduselor din procesele cu acþiune
poluantã s-au transformat, în þãrile occidentale, într-un sector strategic2, nu
numai din perspectiva protecþiei mediului, dar, mai ales, din cea a reducerii
eforturilor financiare necesare tratãrii deºeurilor3.
În condiþiile þãrii noastre, penuria resurselor atât de substanþe
materiale, cât ºi energetice (este previzibil un deficit de peste 60 mil. tcc/an
în energetica româneascã4) determinã stringent recuperarea ºi reutilizarea
deºeurilor de producþie ºi a resurselor energetice secundare;
d) aducerea tehnologiilor ºi produselor existente la nivel competitiv (a se
vedea, de exemplu, calitatea combustibililor petrolieri privitã prin
conþinutul ridicat de sulf ºi plumb care depãºeºte prevederile similare
din normele internaþionale, fãcând dificil exportul ºi poluând mediul în
România);
e) stimularea sectorului agriculturii, dorinþa ca turismul sã joace un rol
mai important în economia României5 aduc noi restricþii dezvoltãrii
industriei privite prin impactul acesteia cu mediul înconjurãtor.
1

2

3

4

5

Încã din anul 1923, M. Manoilescu scria: “Nu mai este nevoie sã insistãm asupra
utilitãþii generale a întrebuinþãrii subproduselor care nu trebuie sã se piardã sau sã
treacã pentru a fi industrializate peste graniþã. Alãturi de fabricile poluatoare trebuie
menþinute acelea ce pot produce fabricate de mare importanþã, pornind de la materii
prime care altfel nu s-ar utiliza deloc”. Cele spuse de el pot fi considerate ca premise
pentru conceptul actual, de integrare a platformelor industriale poluante cu unitãþile
economice din zona apropiatã acestora în scopul valorificãrii subproduselor de proces
– Politica producþiei naþionale, Editura Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1923, p. 102.
Pierre Laperrouse, Elisabeth Rochard, La pactole de l’antipollution, în “l’Usine
Nouvelle”, nr. 2223, 8 iunie 1989, p. 8-13.
Piaþa deºeurilor reprezintã în Franþa 16 mld. FF, iar în R.F. Germania un echivalent de
22 mld. FF (N. Nistorescu, Orizont tehnologic mondial 2000, “Tribuna economicã”, nr.
2/12 ianuarie 1990, p. 20).
Mario Duma, Energetica – prezent ºi perspectivã, în “Tribuna economicã”, nr. 15/13
aprilie 1990, p. 10-11.
Coord. acad. T. Postolache, Schiþa privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în
România, CPUN, mai 1990, p. 12-23.
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Raportul dintre industrie ºi agriculturã poate fi uneori un generator de
efecte negative ale poluanþilor industriali regãsiþi în spaþiul agricol, dar poate
fi ºi un moderator al intensitãþii fenomenului de poluare industrialã prin
schimbarea bazei de materii prime pentru industrie (fitomasã, de exemplu,
în locul resurselor minerale, neregenerabile, uleiuri vegetale etc.) ori prin
capacitatea agriculturii de a valorifica eficient subproduse industriale poluante (ca, de exemplu, apele reziduale cu conþinut de NH4, zgura de furnal ºi
de convertizor etc.) sau resursele energetice recuperabile: apa de rãcire
industrialã poate fi o sursã preþioasã de energie termicã pentru serele din
agriculturã, pentru bazinele piscicole cu regim intens de exploatare, pentru
cultivarea dirijatã a fitomasei, pentru încãlzirea solurilor artificiale etc.;
f) în restructurarea industriei trebuie sã se þinã seama ºi de cerinþa
stimulãrii capacitãþii economiei naþionale de a asigura parþial, evident,
tehnologiile ºi echipamentele antipoluante1.
S-a menþionat aceastã necesitate nu numai ca o restricþie la acþiunile
de protecþie a mediului, dar ºi ca o alternativã la restructurarea industriei
constructoare de maºini care sã producã, autonom sau în colaborare cu
firme strãine, echipamentele necesare economiei româneºti în domeniile
protecþiei ºi refacerii mediului înconjurãtor.
Interconexiunile profunde dintre ramurile industriale ºi protecþia
mediului înconjurãtor obligã ca, la elaborarea conceptului sau strategiei de
reducere a impactului proceselor de fabricaþie asupra mediului, sã se aibã
în vedere armonizarea dezvoltãrii ramurilor industriale, dupã criteriile
minimizãrii cantitãþilor de poluanþi ºi maximizãrii eficienþei economice.

1.3. Reactualizarea cadrului legislativ al protecþiei mediului
Sunt douã aspecte pe care trebuie sã le presupunã reactualizarea
cadrului legislativ al protecþiei mediului în România:
a) perfecþionarea cadrului legislativ în condiþiile trecerii þãrii noastre la
economia de piaþã, pentru punerea sub control a fenomenului
poluãrii;
b) alinierea normelor de protecþie a mediului la nivelul celor practicate
în Europa, ca urmare a globalizãrii fenomenului de poluare ºi
urmãririi poluãrii transfrontiere.
1

Pe piaþa echipamentelor ºi tehnologiilor de protecþia mediului, vânzãrile vor creºte de la
84 mld. DM în anul 1987 înregistrate în þãrile Europei Occidentale la 140 mld. DM în
anul 2000. Creºteri peste media acestei pieþe vor cunoaºte tehnologiile ºi
echipamentele destinate reciclãrii materialelor ºi energiei uzate. Pentru SUA, de
exemplu, ritmul anual de creºtere a vânzãrilor pe acest segment de piaþã va fi de 5,8%.
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În ce priveºte legislaþia internã care a existat, ea a acoperit un numãr
mare de domenii1, iar pentru concretizarea ei în practica economicã a fost
creatã o infrastructurã importantã, regãsitã în instituþii, forþã de muncã,
reþele de monitoring, staþii de tratare a efluenþilor poluanþi etc.
S-ar putea crede cã au existat premise reale ca fenomenul poluãrii sã
poatã fi controlat cu ajutorul legislaþiei existente (10 legi ºi programe) ºi al
instituþiilor de profil (25 de institute ºi comisii ale Academiei). Rezultatele nau fost însã pozitive, deoarece, dupã pãrerea noastrã, se pot imputa
legislaþiei ºi cadrului instituþional create urmãtoarele lipsuri:
− Din legislaþie lipsesc referiri la controlul poluãrii radiochimice, microbiologice, la protecþia solului, apelor freatice.
− instrumentele de ordin coercitiv sunt insuficiente pentru asigurarea
controlului respectãrii legislaþiei: sistemul amenzilor nu s-a dovedit
eficace, el trebuind sã fie înlocuit cu cel al tarifelor, sistem uzual în
þãrile occidentale. Tarifele (cum se va arãta într-un capitol dedicat
numai mãsurilor coercitive) pot reprezenta costul corespunzãtor
daunelor aduse factorilor de mediu, costul tratãrii poluanþilor sau
costul refacerii mediului afectat de activitatea industrialã.
Se explicã astfel de ce prevederile unor acte normative nici nu au devenit obligatorii pentru toate unitãþile industriale, de exemplu, dacã bilanþurile energetice ar fi întocmite conform normativului cunoscut sub indicativul
E (2+7)-70, ar permite evidenþierea pierderilor energetice – punct de
pornire, la nivelul platformelor industriale, de reducere a acestor pierderi,
prin mãsuri de perfecþionare a tehnologiilor, recuperare ºi valorificare a
resurselor energetice reziduale etc.; de menþionat cã, anual, se deverseazã
în apele de suprafaþã cantitatea de 5-6 mld. mc ape uzate termic ce
influenþeazã negativ echilibrul biologic al acestor sisteme2.
− Secretul care a însoþit întreaga activitate de producþie a mediului
(îndeosebi datele statistice) a creat o situaþie favorabilã eludãrii
legilor, prioritãþile în activitatea de conducere a unitãþilor economice
lãsând pe un plan secundar aspectele de poluare a mediului.
− Metodologia de evaluare a cantitãþii de substanþe poluante – bazã
pentru întocmirea formularelor statistice PMI ºi ACPMI – este perfec1

2

Gh. Manea, Protecþia mediului – componentã a dezvoltãrii economico-sociale, în
“Revista economicã”, nr. 35, 1 septembrie 1989, p. 23-24.
Costin St. Moþoiu, Centrala termoelectricã ºi mediul înconjurãtor: posibilitãþi de
reducere a influenþelor poluante, în “ENERG”, vol. 1, Editura Tehnicã, Bucureºti, 1986,
p. 137.
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tibilã, în sensul includerii în calcul a tuturor substanþelor poluante rezultate din activitatea industrialã. Se au aici în vedere nu numai subprodusele de fabricaþie (ca diferenþa dintre consumurile specifice efective ºi cele teoretice), dar ºi substanþele poluante provenite din activitatea laboratoarelor, atelierelor de întreþinere, a depozitelor, rampelor,
magaziilor, grupurilor sociale. Neclarã metodologic rãmâne evidenþierea cantitãþii deºeurilor solide (reziduuri, ambalaje uzate, deºeuri de
fabricaþie) ºi incidenþa acestora asupra calitãþii solului ºi a apelor
freatice.
− Concentraþiile maxime admisibile ale unor agenþi poluanþi stabilite prin
standarde româneºti se situeazã, uneori, sub nivelul celor similare
strãine1. Aducerea la nivel reprezentativ mondial se impune cu stricteþe în perspectiva trecerii României la economia de piaþã; investitorii de
capital nu trebuie sã gãseascã în economia noastrã condiþii care sã
faciliteze deversarea în factorii de mediu a substanþelor poluante în
cantitãþi mai mari decât cele uzuale în þãrile dezvoltate din Occident.
− Numãrul substanþelor poluante pentru care sunt elaborate norme de
concentraþie admise (CMA) este redus în România – cca 100 – faþã
de peste 300 în Occident2,3.
În ce priveºte cooperarea internaþionalã în domeniul protecþiei
mediului, România are interese deosebite în promovarea unor înþelegeri la
nivel regional care sã asigure protecþia calitãþii apelor Dunãrii4, a râurilor de
graniþã, a Mãrii Negre, a calitãþii aerului.
Înþelegerile ºi normele internaþionale la care þara noastrã va trebui,
mai devreme sau mai târziu, sã adere privesc în special:
− Tratatul internaþional de reducere a emisiilor transfrontiere de SOx. În
perspectiva urmãtorilor 10-15 ani, resursele naturale cu potenþial
poluant – privite în procesul valorificãrii – care îºi vor menþine locul
sau care urmeazã sã aparã în economia României sunt: petrolul (cu
deplasarea calitãþii acestuia cãtre þiþeiurile grele cu conþinut ridicat de
1

Costin St. Moþoiu, op. cit.
Norme tehnice pentru completarea dãrilor de seamã statistice de stat nr. 20/1987
privind protecþia mediului înconjurãtor, emise în baza Decretului nr. 10/1988, Editura
DCS, 1988.
3
Chemical and Engineering News, nr. 6, vol. 20, 1988, p. 1316.
4
În anul 1989 în apele Deltei, fenolii ºi fosfaþii au depãºit de trei ori norma admisã, iar la
produsele petroliere s-a înregistrat o creºtere cu 230%, ceea ce echivaleazã cu o crimã
ecologicã.
2
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sulf), cãrbunele (cu potenþial poluant redat prin steril, cenuºã, SOx,
CO2), celulozã (cu derivaþi toxici de tipul sulfului), gazele naturale din
import cu conþinut de hidrogen sulfurat etc.
Din aceastã succintã prezentare se poate observa ponderea mare pe
care o vor avea, în totalul poluanþilor, derivaþii sulfului, putându-se prefigura
de pe acum direcþiile strategice de cercetare-dezvoltare în domeniile
neutralizãrii, valorificãrii SOx ºi SH2. Orizontul acestor strategii va marca ºi
momentul aderãrii þãrii noastre la Tratatul internaþional de reducere a
emisiilor transfrontiere de SOx.
− Normele privind prezenþa ºi concentraþia admisibilã a substanþelor
poluante în fructe, legume, cereale, carne etc. Aceste norme care
reglementeazã comerþul între statele din Comunitatea Economicã
Europeanã se referã la prezenþa în alimente a resturilor de pesticide,
a NO2/NO3 provenit din aplicarea îngrãºãmintelor chimice azotoase, a
substanþelor radioactive (U, Ra) conþinute uzual în roca fosfaticã etc.
Reþinând din aceastã enumerare numai rolul îngrãºãmintelor chimice
în calitatea produselor agricole (condiþionare a exportului acestora pe piaþa
occidentalã), nu trebuie neglijat ºi pericolul îngrãºãmintelor pentru poluarea
apelor de suprafaþã ºi freatice, nu numai din cauza nivelului la care se
situeazã în prezent acest tip de poluare, dar mai ales în perspectivã,
deoarece va creºte cantitatea de îngrãºãminte ce vor fi folosite în
agriculturã de la cca 100 kg substanþã activã la hectar în prezent la cca
200-250 kg substanþã activã în viitor1, ca urmare a arendãrii (sau redãrii)
pãmântului cãtre þãrani.
Aceasta va impune nu numai virtuale restricþii de aplicare, care în
þãrile Europei Occidentale au apãrut la doze mai mari de 250 kg substanþã
activã/ha, dar ºi cerinþa de promovare de cãtre industria chimicã a unor
sortimente noi cu potenþial redus de poluare de tipul îngrãºãmintelor
chimice cu solubilitate controlatã în apã, inhibate împotriva degradãrii în sol,
bioîngrãºãmintelor, a celor organo-minerale etc.
− Înþelegeri existente sau preconizate la nivel global privesc protejarea
stratului de ozon al stratosferei, evitarea efectului de serã, gestiunea
deºeurilor radioactive etc. Toate acestea trebuie sã se gãseascã ºi în
atenþia celor ce lucreazã în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor
în România, legislaþia preluând, treptat, obligaþiile ce revin þãrii noastre
din tratatele internaþionale. Nu trebuie uitat cã “þãrile lumii nu posedã
1

Aprecierea aparþine autorilor prezentului studiu.

344
ecosisteme independente… trebuie sã schiþãm un cadru în care sã
putem vedea caracterul unitar al lumii noastre”. Aceastã afirmaþie ºi
îndemnul aparþin lui Lester Brown1, care atrage atenþia asupra
importanþei colaborãrii internaþionale în domeniul protecþiei mediului.

1.4. Diminuarea efortului social ºi stimularea întreprinderilor
industriale în scopul reducerii intensitãþii fenomenului
de poluare
Eforturile totale (îndeosebi cele financiare) implicate în politica statalã
(cu aplicaþii pânã la nivel de firmã) de protecþie a mediului rezultã din
însumarea urmãtoarelor categorii de eforturi:
− pentru tratarea substanþelor poluante rezultate din procesele
economice;
− pentru reþeaua de control a calitãþii factorilor de mediu;
− pentru refacerea mediului afectat de activitãþi poluante;
− pentru protecþia colectivitãþilor umane situate în zona generatorilor
de noxe sau suportarea consecinþelor poluãrii precum: concedii de
boalã, spitalizãri, distrugeri de recoltã, deplasãri de colectivitãþi
umane etc.);
− pentru compensarea daunelor aduse infrastructurii economicosociale: procese de coroziune a clãdirilor, obiectivelor industriale,
poluarea apelor, solului etc.;
− pentru dezvoltarea de tehnologii nepoluante, perfecþionarea
echipamentelor de tratare, recuperare ºi valorificare a
componenþilor utili din efluenþii poluanþi;
− pentru activitatea de cercetare a efectelor toxice a substanþelor
chimice asupra mediului. De pildã, în anul 1987 erau comercializate
pe pieþele Europei 95.000 produse chimice, iar în curs de cercetare mai erau 100.000 substanþe chimice. Conform estimãrilor
Administraþiei Americane a Alimentaþiei, în lumea noastrã existã
peste o jumãtate de milion de substanþe obþinute de om, numãrul
acestora aflându-se în creºtere, întrucât, anual, intrã în circuit
comercial 400-500 noi produse, multe din ele incomplet testate ca
efect asupra mediului2.
1
2

Starea lumii, interviu de Lester Brown, în “Sinteze”, nr. 81, 1989, p. 11-12.
Gh. Manea, Protecþia mediului – componentã a dezvoltãrii economico-sociale, în
“Revista economicã”, nr. 35/1 septembrie 1989, p. 23-24.
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Inventarierea acestor eforturi nu este completã, ea aratã însã complexitatea aspectelor legate de punerea sub control a fenomenului poluãrii ºi
necesitatea abordãrii economice a impactului proceselor de fabricaþie asupra mediului.
Abordarea economicã a fenomenului de poluare industrialã se bazeazã
pe teoria externalitãþilor1,2,3, conform cãreia poluarea ºi deteriorarea
mediului sunt urmare a faptului cã factorii de mediu nu au preþ. Dacã aceºtia
ar avea preþ, industria ar fi obligatã sã-ºi limiteze cantitãþile de poluanþi
deversaþi în mediul înconjurãtor.
Esenþiale în abordarea economicã a fenomenului de poluare
industrialã sunt instrumentele economice de tipul taxelor – ca stimulente
financiare – care cer generatorilor de poluanþi sã aleagã între douã soluþii:
ori sã polueze mediul ºi sã plãteascã pentru aceasta, ori sã investeascã în
contul poluãrii ºi sã evite, astfel, penalizãrile.
Evident cã pentru societate este preferatã soluþia a doua, deoarece
se trece de la fenomenul de poluare la controlul acestuia: prin majorarea
taxelor se determinã luarea mãsurilor de a reduce impactul proceselor de
fabricaþie asupra mediului înconjurãtor4.
Efortul financiar important implicat în protecþia mediului înconjurãtor5
stimuleazã abordãri conceptuale noi ale impactului proceselor de fabricaþie
asupra mediului înconjurãtor, în scopul minimizãrii cheltuielilor pentru a
menþine activitatea întreprinderilor industriale în limita rentabilitãþii economice,
dar fãrã a se face rabat în ceea ce priveºte calitatea factorilor de mediu.
Aceastã analizã a conceptelor prezentatã în literatura de specialitate
ºi în practica mondialã privitoare la protecþia mediului înconjurãtor va fi
efectuatã, în lucrarea prezentã, pe douã planuri: la nivelul economiei
(industriei) ºi la nivelul întreprinderii.
1

2

3

4

5

Aurel Iancu, Creºterea economicã ºi mediul înconjurãtor, Editura Politicã, Bucureºti,
1979, p. 152-154.
N.N. Constantinescu, Economia ºi protecþia mediului natural, Editura Politicã,
Bucureºti, 1976.
Jean-Philippe Barde, The Economic Approach to the Environment, în “The OECD
Observer”, nr. 138, iunie-iulie 1989, p. 13-15.
Walace W. Dates, Schould Pollution be Taxed?, în “Economic Impact”, nr. 4, 1988, p.
27-31.
Ca ordin de mãrime, în cadrul sistemului bazat pe iniþiativã privatã, se apreciazã cã externalitãþile de mediu ar putea afecta cu pânã la 15% costul tradiþional al activitãþii economice, ceea ce influenþeazã negativ capacitatea de concurenþã a unitãþilor industriale.
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Internalizarea unei pãrþi din externalitãþile datorate fenomenului de
poluare industrialã se impune în abordarea acestui fenomen în perioada
actualã a tranziþiei României cãtre economia de piaþã, deoarece, în ideea
privatizãrii industriei, aceasta trebuie sã preia, în cea mai mare mãsurã,
costurile aferente protecþiei mediului, diminuându-se corespunzãtor
cheltuielile de la bugetul statului.
Trebuie privit acest lucru ºi ca un instrument în a determina de la
început întreprinzãtorii particulari de a privi cu multã atenþie toate aspectele
legate de protecþia mediului. Aceeaºi atenþie va trebui acordatã ºi de
conducerea regiilor autonome ºi societãþilor comerciale, care vor fi astfel
obligate sã-ºi modernizeze tehnologiile de fabricaþie, cele de tratare a
efluenþilor poluanþi, sã renunþe la fabricaþiile nocive sau sã recupereze ºi sã
valorifice masiv suprodusele de proces.
Trecerea la economia de piaþã a þãrii noastre va schimba profund
modul de abordare a protecþiei mediului înconjurãtor, ceea ce justificã
încercarea de a gãsi baze conceptuale noi strategiilor de dezvoltare la nivel
micro ºi macroeconomic, privite ºi prin necesitatea protecþiei mediului.
Strategiile concepute în acest scop vor restricþiona fenomenul de
poluare astfel ca intensitatea acestuia sã se apropie de cea similarã din
þãrile din Europa Occidentalã (ºi care ºi aceasta este departe de un nivel
ecologic satisfãcãtor). Aprecierea o vedem necesarã pentru o viitoare
integrare ecologicã a statelor europene.
*
*
*
Se pot reþine, în concluzie, urmãtoarele cerinþe care impun o abordare
conceptualã nouã a strategiilor de protecþie a mediului, în conexiune strânsã
cu dezvoltarea economicã:
− punerea sub control a fenomenului poluãrii industriale: intensitatea
acestui fenomen depãºeºte cu mult ritmul dezvoltãrii industriale,
poluarea ieºind astfel de sub control ºi riscând sã ia proporþii
catastrofale;
− restructurarea industriei româneºti trebuie sã se facã ºi dupã
criteriul impactului acestuia cu mediul înconjurãtor. Nivelul atins de
dezvoltarea economico-socialã a þãrii nu poate susþine eforturile
necesare punerii sub control a fenomenului de poluare ºi de
refacere a mediului afectat de activitatea economicã. Se impune,
în consecinþã, sã se adopte un ansamblu de mãsuri ca:
promovarea tehnologiilor nepoluante, reducerea capacitãþilor de
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fabricaþie sau renunþarea la acelea cu potenþial poluant puternic,
recuperarea ºi valorificarea substanþelor poluante utile, readucerea
în circuitul economic a unei pãrþi din resursele energetice
secundare rezultate din marile platforme industriale; prelucrarea
deºeurilor depozitate în timp (haldelor de fosfogips, de exemplu);
− gãsirea unui raport corect între internalitãþi ºi externalitãþi determinate de protecþia mediului ºi care ar putea avea, dupã pãrerea
noastrã, un rol stimulator în a determina întreprinderile cu potenþial
poluant sã-ºi conceapã mãsurile necesare evitãrii poluãrii mediului
ºi sã rãmânã, în acelaºi timp, în limitele eficienþei economice 1;
− stabilirea unei legãturi între strategiile de dezvoltare de întreprindere
ºi cele macroeconomice – condiþie a reducerii mai rapide a ritmului
poluãrii mediului decât a ritmului creºterii economice: instrumentele
economice de tipul taxelor ar putea asigura sinergismul necesar
între micro ºi macrostrategiile de dezvoltare economicã ºi reducerea
concomitentã a potenþialului poluant generat de activitãþile economice (în special cele industriale);
− adaptarea cadrului legislativ la noile condiþii economico-sociale ale
României, în scopul protecþiei mediului. Legislaþia existentã ºi
instituþiile cu rãspundere în domeniu s-au dovedit ineficace în
asigurarea protecþiei mediului.
Trebuie revizuite atât legile existente – mai ales în ce priveºte
coerciþiunea impusã pentru respectarea lor –, cât ºi completarea acestora
cu legi noi (pentru protecþia solului, refacerea mediului etc.).
Pe plan legislativ, din cele prezentate în capitolul 1 se poate
desprinde necesitatea reactualizãrii legislaþiei existente în scopul:
• adaptãrii acesteia la noile condiþii social-economice ºi politice din
þara noastrã, esenþialã fiind trecerea la economia de piaþã ºi
privatizarea agenþilor economici;
• completãrii legislaþiei prin extinderea prevederilor acesteia asupra
tuturor factorilor de mediu;
1

În Schiþa privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în România (coord. acad. T.
Postolache, CPUN, mai 1990, p. 12, 13, 23) se apreciazã cã între 8 ºi 10% din
suprafaþa þãrii prezintã un grad semnificativ de poluare. Protejarea acesteia necesitã
investiþii prioritare, iar asimilarea de noi tehnologii, în acest scop, va trebui efectuatã
prin respectarea cu stricteþe a exigenþelor ecologice, în condiþiile adoptãrii unei noi
legislaþii a protecþiei mediului.
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• introducerii mãsurilor coercitive pentru a putea determina generatorii de poluanþi sã respecte cadrul legal aprobat;
• deplasãrii raportului externalitãþi/internalitãþi în cazul poluãrii
mediului, cãtre generator, astfel ca acesta sã suporte, în cea mai
mare mãsurã, efectele poluanþilor sãi asupra mediului;
• ridicãrii treptate a nivelului calitativ al factorilor de mediu (reactualizarea normelor pentru concentraþiile maxime admise – CMA – ale
poluanþilor emiºi în factorii de mediu) astfel ca acestea sã se apropie, pânã la suprapunere, de cel uzual în þãrile Europei Occidentale;
• stabilirii unui cadru juridic corespunzãtor ºi pentru refacerea mediului
înconjurãtor afectat de activitãþi economice (industriale) anterioare.

Capitolul 2. DEZVOLTAREA ECONOMICÃ
ªI POLUAREA – SUPORT TEORETIC
PENTRU O STRATEGIE NAÞIONALÃ
DE PROTECÞIE A MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Abordarea teoreticã a relaþiei dezvoltare economicã-poluare s-a
bucurat de multã atenþie din partea specialiºtilor, unanimã fiind constatarea
unei dependenþe directe între dezvoltarea economicã ºi creºterea intensitãþii
fenomenului de poluare1,2.
În capitolul 2 al prezentei lucrãri va fi succint prezentat modul în care
relaþia de mai sus s-a regãsit în lucrãrile Clubului de la Roma, abordatã
dupã principiile termodinamice, regãsitã în Raportul Brundtland sau în
modelul bioeconomic, scopul acestei analize fiind acela al detaºãrii unor
elemente relevante pentru strategia de protecþie a mediului înconjurãtor în
România.
Condiþionarea, în opinia noastrã, a succesului punerii sub control a
fenomenului poluãrii industriale (ºi nu numai industriale) de nivelul de
dezvoltare economicã nu este numai consecinþa eforturilor financiare mari
necesare protecþiei mediului, dar ºi a faptului cã în perioada urmãtoare (1015 ani) economia României va trebui sã cunoascã o dezvoltare susþinutã
care, începând cu anul 1991, va fi caracterizatã de ritmuri medii anuale de
3,5-3,8%, ceea ce ar permite realizarea standardului mediu european la
indicatorii de bazã economici în perioada 1995-2002, în funcþie de scenariile
macroeconomice propuse în lucrarea coordonatã de acad. T. Postolache ºi
intitulatã Schiþã privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în România
(p. 24-25).
Din punctul nostru de vedere, aceastã dezvoltare va da prilejul
restructurãrii economiei ºi dupã criteriul ecologic: reducerea impactului
proceselor de fabricaþie asupra mediului înconjurãtor pânã la încadrarea
acestora în echilibrul ecologic.
Capitolul prezent al lucrãrii încearcã sã contureze conceptul pe baza
cãruia strategia de dezvoltare economicã a României în perioada urmãtoare
va trebui sã includã obligatoriu ºi criteriul protecþiei mediului.
1
2

Bertrand de Jouvenal, Progresul în om, Editura Politicã, Bucureºti, 1989, p. 15-16.
N.N. Constantinescu: Economia ºi protecþia mediului înconjurãtor, Editura Politicã,
Bucureºti, 1976, p. 18.
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2.1. Relaþia dezvoltare/poluare în lumina lucrãrilor
Clubului de la Roma
La solicitarea Clubului de la Roma, prof. Jay Forrester de la
Massachussetts Institute of Technology a prezentat în anul 1970 un model
al sistemului mondial care a pus în evidenþã multiplele componente ale
“problematicii lumii” (sãrãcia în mijlocul belºugului, degradarea mediului
înconjurãtor, extinderea necontrolatã a procesului de urbanizare, nesiguranþa
ocupãrii unui loc de muncã, înstrãinarea tineretului, înlãturarea vechilor
tradiþii) ºi care ar urma sã permitã analizarea acestora ºi a relaþiilor între ele.
Pe baza acestui model, colectivul prof. Dennis Meadows a elaborat
un prim studiu al sistemului mondial, prezentat ca primul raport al Clubului
de la Roma ºi intitulat Limitele creºterii, în care erau examinaþi cinci factori
ai limitãrii dezvoltãrii: populaþia, producþia agricolã, resursele naturale,
producþia industrialã ºi poluarea. Autorii au constatat caracterul exponenþial
al creºterii acestor cinci factori în deceniile precedente ºi, extrapolând
aceste tendinþe pentru perioada viitoare, au ajuns la concluzia îngrijorãtoare
cã procesul de creºtere are consecinþe catastrofale ce decurg din creºterea
necontrolatã a economiei mondiale, sugerând necesitatea intervenþiei
imediate pentru stagnarea creºterii (“creºterea zero”).
În orice sistem finit trebuie sã existe unele restricþii care sã opreascã
creºterea exponenþialã (rol de buclã negativã). Autorii constatã cã în
sistemul mondial analizat pe baza celor cinci factori, doi dintre aceºtia
reprezintã bucle pozitive, ºi anume creºterea exponenþialã a populaþiei ºi a
producþiei industriale, iar trei reprezintã bucle negative: poluarea, epuizarea
resurselor naturale ºi insuficienþa produselor alimentare. Pânã acum analiza
elementelor buclelor pozitive nu a format obiect de preocupare. De aceea,
autorii propun promovarea unor constrângeri deliberate asupra proceselor
creºterii demografice ºi economice. Pe aceastã bazã va fi posibilã trecerea
treptatã controlatã de la creºtere la echilibru global.
În al doilea raport cãtre Clubul de la Roma, Omenirea la rãspântie1,
se aduce ca element calitativ nou conceptul de “creºtere organicã”. Autorii
au considerat cã societatea trebuie tratatã ca un organism viu a cãrui
evoluþie cunoaºte, într-o primã perioadã, o creºtere rapidã exponenþialã,
pentru ca apoi, spre maturitate, sã urmeze o încetinire ºi apoi o plafonare,
fãrã a se afecta funcþionalitatea organismului.
1

N. Mesarovici, Eduard Pestel, Omenirea la rãspântie, Al doilea raport cãtre Clubul de la
Roma, Editura Politicã, Bucureºti, 1975.
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În urmãtorul raport, Sã ieºim din epoca risipei1, autorii Dennis Gabor
ºi Umberto Colombo pornesc de la premisa cã o “societate echilibratã
trebuie sã ofere un nivel de viaþã satisfãcãtor pe plan material, fãrã a
compromite calitatea vieþii. Bunãstarea ºi dezvoltarea acestei societãþi nu
vor putea fi garantate decât dacã structura economicã va exploata resursele
naturale mai inteligent ºi în armonie cu natura”.
Economia trebuie sã se orienteze spre una bazatã pe surse de
energie inepuizabile, pe utilizarea de materii prime larg disponibile ºi/sau
regenerabile, pe o reciclare permanentã de materiale rare, pe o gestiune
inteligentã a resurselor alimentare ºi a calitãþii mediului, pe tehnologii bazate
pe consumuri mici de energie ºi materiale. Pentru a se realiza aceste
obiective se impun de urgenþã modernizarea instituþiilor de nivel naþional ºi
internaþional, modificarea stilului de viaþã, a condiþiilor de muncã, iar pe
termen lung, transformarea scãrii de valori a societãþii.
În urmãtoarea lucrare, care þine loc ºi de concluzie, Catastrofã sau o
nouã societate (coordonator Amilcar O. Herrera), se susþine cã deteriorarea
mediului fizic nu este o consecinþã inevitabilã a progresului umanitãþii, ci
rezultatul organizãrii sociale bazate în mare mãsurã pe valori distructive.
Autorii pledeazã pentru necesitatea unor schimbãri radicale în organizarea
socialã la nivel naþional ºi internaþional, pentru o societate compatibilã cu
mediul înconjurãtor.

2.2. Poluarea mediului ºi creºterea entropiei sistemelor
economice
În anul 1850, Clausius a introdus în termodinamicã termenul de entropie, înþelegând prin aceasta “deplasarea energiei sau transformarea tuturor
formelor de energie în cãldurã rezidualã, pânã la egalizarea temperaturilor
absolute ale componentelor dintr-un sistem”.2
Primul isomorfism între termodinamicã ºi teoria economicã este
atribuit lui I. Fisher3, care a pus în evidenþã o similitudine între utilitatea
monedei ºi a energiei. Ulterior, utilitatea monedei a fost analizatã în funcþie
1

D. Gabor, U. Colombo, Sortir de l’era de gaspillage, Quatrième Rapport au Club de
Rome, Dunod, Paris, 1976.
2
Citat dupã I. Prigogine, I. Stengers, Noua alianþã, Editura Politicã, Bucureºti, 1984, p. 176.
3
I. Fisher, Mathematical investigations of the theory of values and prices, în
“Transactions of the Conneticut Academy of Arts and Sciences”, 9, 1982, p. 11-126,
citat dupã Solomon Marcus, Energia ºi timpul, în “ENERG”, vol. I, 1986, p. 309-325.

352
de entropia consumului.1 Analogia între variabilele termodinamicii ºi
dezvoltarea economicã este atribuitã lui Bryant.2
Cercetarea fluxurilor de energie în cadrul ecosistemelor ºi extinderea
acestei metode la nivelul fenomenelor economice – deci o privire din punct
de vedere termodinamic a procesului de poluare în contextul dezvoltãrii
economice – este opera lui N.T. Odum3; extinderea analizei termodinamice
la procesele economice a fãcut-o americanul Tribus4, iar aplicaþia la creºterea
economicã ºi la fenomenul de poluare inclus acesteia se datoreazã lui N.
Georgescu-Roegen.5
Cercetãtorul de origine românã a relevat posibilitatea de a judeca
procesele economice prin variaþia funcþiei entropice care permite ºi
indicarea sensului ºi controlului proceselor termodinamice. Creºterea
economicã provoacã consumuri din ce în ce mai mari care sãrãcesc
resursele naturale neregenerabile, prin transformãri în produse care dupã
utilizare devin deºeuri. Adãugându-se la acestea ºi subprodusele de
fabricaþie, se ajunge la ceea ce se numeºte creºtere entropicã. Se identificã
deci creºterea economicã cu creºterea entropiei sistemelor de fabricaþie, în
final, cu procesul de poluare.
O nuanþare a acestui concept se întâlneºte la Boulding, dupã care
producþia de bunuri corespunde unui proces de creºtere a entropiei, în timp
ce consumul de bunuri corespunde, dimpotrivã, unui proces de diminuare a
entropiei.
O primã concluzie a abordãrii entropice a proceselor de producþie a
fost accentuatã de N. Georgescu-Roegen, care a atras atenþia cã teoria
economicã trebuie legatã cu lumea fizicã în care resursele sunt limitate ºi
cã toate resursele consumate (materiale ºi energetice) se regãsesc, în cea
mai mare parte, în final, sub formã de deºeuri. În consecinþã, procedeele
tehnice ºi structura economicã trebuie schimbate, dezvoltarea fiind înþeleasã
în viitor ca o creºtere economicã cu consumuri energetice ºi materiale mini1

2

3

4

5

J.H.C. Lisman, Econometrics and Thermodynamics: A remark and Davis’s theory of
budget, în “Econometrica”, 12, 1949, p. 59-62, citat dupã Solomon Marcus.
J. Bryant, A thermodynamic approach to economics, în “Energy Economics”, 4, 1986,
p. 36-50.
N.T. Odum, Environment power and society, Editura Wiley, London, 1971; Energy
ecology and economics, în “Ambio”, 2, 1973, p. 220-237, citat dupã Solomon Marcus.
V. Radcenco, Conceptele termodinamice, bazã ºtiinþificã a energeticii moderne, în
“ENERG”, vol. 4, Editura Tehnicã, Bucureºti, 1983, p. 294-310.
N. Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Harward
University Press, Cambridge, 1975.
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me, care sã urmãreascã o maximã concordanþã cu legile naturii: echilibru
ecologic pentru deºeurile de fabricaþie, echilibru între consumul ºi refacerea
resurselor regenerabile; reciclarea resurselor naturale neregenerabile,
creºterea randamentelor de transformare.
Ilya Prigogine ºi colaboratorii sãi1 propun analizarea degradãrii ireversibile a mediului înconjurãtor de cãtre procesele de producþie, prin comparaþie
cu fiinþele vii. Excepþiile decurg din faptul cã în procesele naturale e
manifestã o tendinþã de depãrtare de la starea de echilibru. Prigogine
propune o nouã termodinamicã în care sistemele reale sunt nelineare, ca
atare au stãri în care pot apãrea bifurcaþii – adicã în loc de o stare posibilã,
sistemul are la dispoziþie alte stãri care pot deveni staþionare departe de
echilibrul termodinamic ºi care lasã loc pentru echilibru, pentru opþiune.
Cu referire la procesul de poluare, stãrile ce pot apãrea ca urmare a
procesului dezvoltãrii economice se pot suprapune peste pragurile de
poluare a factorilor de mediu, praguri ce pot fi considerate limite în cazul
luãrii unei decizii privitoare la stabilirea traiectoriei de evoluþie2 a unui
proces, deci în cazul elaborãrii unei strategii de dezvoltare.
În teoria lui Prigogine, fluctuaþiile întâmplãtoare pot fi amplificate
(exogen sau endogen), generându-se forme mai complexe ale sistemelor
considerate. Exemplificãm acest lucru prin emisii de substanþe poluante
peste limitele admise, prin accidente tehnologice; de ajuns sã adãugãm cã
poluarea emisarilor naturali în amonte de unitãþile economice sau poluarea
stratului de apã freaticã se regãsesc în sisteme complexe de depoluare a
apelor, în modificãri ale lanþurilor trofice etc.
Configuraþiile rezultate în urma fluctuaþiilor întâmplãtoare se comportã
ca structuri disipative, ele interacþionând cu mediul local, consumând pentru
aceasta energie ºi eliminând, în acelaºi timp, în mediu, produse secundare,
deºeuri. Fluxul de energie în cadrul unei structuri disipative poate determina
perturbaþii (fluctuaþii) care, dacã iau amploare, pot conduce la schimbãri
importante în structura sistemelor. Cu cât structura este mai complexã, cu
atât fluxul de energie necesar supravieþuirii sale este mai mare, iar
fluctuaþiile interne mai accentuate. În concepþia lui Prigogine, apare
1
2

Citat dupã I. Prigogine, I. Stengers, Noua alianþã, Editura Politicã, Bucureºti, 1984, p. 176.
Încã din anul 1945, I. Prigogine, referindu-se la legile care reglementeazã schimbul de
entropie dintre mediu ºi sistemele vii, scria: “Viteza de creºtere a entropiei trebuie sã
fie minimã. Acest deziderat este tipic sistemelor reversibile; sistemele ireversibile (cele
de producþie, de exemplu) duc la creºterea entropiei – aceasta devenind astfel un
indicator al evoluþiei”. Vezi: I. Prigogine, op. cit.
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urmãtoarea idee de circularitate: complexitatea crescândã a unui sistem
genereazã nevoia unui consum crescând de energie din mediul ambiant,
ceea ce conduce la fragilitatea crescândã a sistemului, dar tocmai aceastã
trãsãturã a structurii disipative stã la baza evoluþiei ei ulterioare spre o
structurã ºi mai complexã care nu exclude o bruscã reorganizare, cu alte
cuvinte, perturbarea favorizeazã procesul de schimb, de evoluþie.
Ne putem imagina, pe planul concretului, procese de fabricaþie cu
caracter entropic, unde fluctuaþii în cantitatea ºi calitatea substanþelor
poluante impun mãsuri suplimentare de perfecþionare tehnologicã (inclusiv
de tratare) ºi de refacere a mediului înconjurãtor afectat de emisiile poluante
peste limitele CNA.
O altã linie de gândire se referã la operarea cu entropie informaþionalã1
care permite mãsurarea cantitãþii de informaþie pe care ne-o furnizeazã o
anumitã variabilã aleatoare sau un anumit experiment, punându-se astfel în
evidenþã un câmp al probabilitãþilor finite.
La o entropie nulã corespunde o informaþie completã ºi o incertitudine
nulã: la o entropie ridicatã corespunde o informaþie practic nesemnificativã
ºi o incertitudine ridicatã. Cu alte cuvinte, creºterea dezordinii care este
însoþitã de o creºtere de entropie duce la micºorarea gradului de informaþie
ºi la o creºtere a incertitudinii asupra stãrii în care entropia ºi informaþiile
variazã. Pierderea care caracterizeazã procesul ireversibil este o pierdere a
cantitãþii de informaþie, adicã de cunoaºtere.2,3
Creºterea cantitãþii de informaþie în interiorul sistemelor deschise
intervine ca un factor antientropic (noþiunea corectã este de negentropie),
cale interesantã de control a proceselor entropice, de tipul celor economice,
care se regãseºte ca atribut al societãþii informaþionale.4
În cazul informatizãrii sistemelor de producþie, putem presupune cã
acestea evolueazã la performanþe reprezentative pentru nivelul mondial al
1

C.E. Shannon, W. Texler, The mathematical theory of communication, Univ. of Illinois
Press, 1956.
2
John C. Props, Energy Entropic and Economic Structure; Ph.D. Thesis, J. Keals, Marea
Britanie, 1980, citat dupã Solomon Marcus, Provocarea ºtiinþei, Editura Politicã,
Bucureºti, 1987, p. 236.
3
Helmut Teil, Conceptul de entropie în ºtiinþã ºi tehnicã, “ENERG”, vol. 3, Editura
Tehnicã, Bucureºti, 1987, p. 266-293.
4
Societatea informaþionalã poate fi definitã ca un tip de societate umanã care se
dezvoltã pe baza producþiei valorilor informaþiei, spre deosebire de societatea agrarã ºi
industrialã, a cãrei forþã motrice este producþia valorilor materiale, citat dupã John
Naissbit, Megatendinþe, Editura Politicã, Bucureºti, 1989, p. 11.
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tehnologiilor (deci cu consumuri specifice minime), al calitãþii produselor
(mai puþin poluante), al impactului cu mediul înconjurãtor (concentraþii minime ale poluanþilor evacuaþi în factorii de mediu etc.). Se poate considera
astfel cã, într-un sistem de producþie, informaþia are caracter negentropic,
cu efect direct asupra reducerii intensitãþii fenomenului de poluare.
În încercarea de a operaþionaliza în practica economicã conceptul de
entropie, cu aplicaþii la poluarea mediului, în capitolul 3 al prezentei lucrãri
se va prezenta un sistem de indicatori-bazã pentru metodologia de evaluare
a potenþialului poluant al platformelor industriale.
În încheiere la abordarea termodinamicã a proceselor de producþie ºi
identificarea poluãrii cu creºterea entropiei, trebuie sã remarcãm cã
demersul termodinamic propus gândirii economice este un spaþiu metaforic,
cu implicaþii profunde pentru sfera conceptualã a disciplinelor economice1,
pe baza modelelor termodinamice putându-se concepe modele ale evoluþiei
sistemelor economice diferite de cele ce se bazeazã pe extrapolarea
mecanicii clasice.

2.3. Abordãri recente ale relaþiei dezvoltare/poluare
Reþinem din abordãrile recente2 pe cea bazatã pe luarea în considerare, în interdependenþa lor, a tuturor componentelor unei dezvoltãri economico-sociale privite în perspectiva câtorva generaþii (cunoscutã ºi sub
sintagma “dezvoltare viabilã sau durabilã”) ºi abordarea bioeconomicã.
a) În rapoartele anuale ale institutului pentru veghea mondialã
(Worldwatch Institute) asupra progreselor spre o societate viabilã3, se încearcã conturarea unor cãi posibile pentru asigurarea unei dezvoltãri bazate
pe capacitatea de adaptare a sistemelor sociale ºi economice în schimbãrile
ce au loc în domeniul resurselor naturale4. Se constatã cã actualele prioritãþi
în utilizarea mijloacelor financiare ºi a resurselor naturale nu sunt
compatibile cu un echilibru pe termen lung al societãþii, impunându-se, din
acest motiv, o reorientare a strategiei dezvoltãrii ºi a prioritãþilor.
1

2

3

4

O. Onicescu, M.C. Botez, Incertitudine ºi modelare matematicã, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1985, p. 204-209.
Perspective économique générale, Commission Economique pour l’Europe, Nations
Unies, New York, 1988.
A se vedea rapoartele coordonate de Lester Brown, cunoscut sub titlul Starea lumii,
elaborate în anii 1984-1989, primul tradus ºi în limba românã.
Coord. Lester Brown, Problemele globale ale omenirii, Editura Tehnicã, Bucureºti,
1988, p. 12-29.
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Dezvoltarea viabilã priveºte ansamblul economico-social al unei þãri.
Poluarea este regãsitã în acest ansamblu ca o componentã a acestei
dezvoltãri – urmare a activitãþii umane. Viabilitatea, conform accepþiunilor
institutului sus-menþionat, este un concept ecologic cu consecinþe
economice care recunoaºte dependenþa creºterii economice ºi a bunãstãrii
oamenilor de resursele naturale pe care se sprijinã toate sistemele vii. O
societate viabilã este aceea care îºi modeleazã sistemul economic ºi social
astfel încât resursele naturale ºi sistemele suport ale vieþii sã fie menþinute.
Componentele esenþiale ale unei strategii pentru o dezvoltare viabilã
sunt clare; ele includ stabilizarea cunoaºterii demografice, reducerea dependenþei de petrol, dezvoltarea resurselor de energie regenerabilã, conservarea solului, protejarea sistemelor biologice ale pãmântului, reciclarea
materialelor.
În literatura recentã1 a Worldwatch Institute se acordã prioritate
componentelor securitãþii naþionale care includ ºi calitatea factorilor de
mediu. Dacã pânã acum securitatea naþionalã este definitã numai în termeni
militari, se propune lãrgirea noþiunii ºi cu cea de securitate ecologicã.
Aceasta presupune ºi redistribuirea corespunzãtoare a fondurilor financiare
necesare menþinerii acestei securitãþi.
În Raportul Brundtland2 se încearcã sensibilizarea factorilor de
decizie la nivel internaþional pentru o dezvoltare viabilã (durabilã) în armonie
cu mediul ambiant. Dezvoltarea durabilã este definitã în Raport ca fiind dezvoltarea care asigurã satisfacerea necesitãþilor prezente fãrã a compromite
posibilitatea generaþiilor viitoare sã-ºi satisfacã propriile lor necesitãþi.3
Dezvoltarea durabilã presupune ca societatea sã asigure satisfacerea
necesitãþilor membrilor sãi prin creºterea potenþialului productiv, dar ºi prin
1

2

3

Michaele Renner, Enchancing Global Security, în “State of the World: A Worldmatch
Institute Raport of Progress towards a Sustainable Society”, Ed. W.W. Norton Co.,
New York, London, 1989, p. 132-133.
Coord. Harlem Brundtland, Report of the World Commission an Environment and
Development “Our Common Future”, 4 august 1987, N.U. Develop. and International
Economic Cooperation, New York, 1987.
Desigur, satisfacerea necesitãþilor ºi aspiraþiilor umane este obiectul major al
dezvoltãrii. Dezvoltarea durabilã cere satisfacerea necesitãþilor de bazã ale întregii
societãþi ºi extinderea la întreaga societate a posibilitãþii de a-ºi satisface aspiraþiile la o
viaþã mai bunã. Existã, în prezent, o strânsã legãturã între standardele de consum ale
populaþiei ºi nivelul dezvoltãrii economice. Dezvoltarea durabilã presupune promovarea
valorilor care încurajeazã standardele de consum care nu depãºesc limitele
posibilitãþilor ecologice ºi la care pot aspira în mod rezonabil toþi membrii societãþii.
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asigurarea unor posibilitãþi echitabile de acces la resursele societãþii pentru
toþi membrii sãi.1
Existã numeroase elemente care jaloneazã calea spre dezvoltare
durabilã, dar principala corelaþie ce trebuie respectatã este armonizarea
politicii demografice cu potenþialul productiv, în schimbare, al ecosistemului.
Aceastã corelaþie este cu atât mai importantã cu cât, pe de o parte,
populaþia exercitã presiuni asupra ecosistemului, iar pe de altã parte,
potenþialul tehnologic care depinde de caracteristicile acestei populaþii influenþeazã prin nenumãrate moduri punerea de acord a cerinþelor societãþii cu
posibilitãþile oferite de ecosistem.
Se poate concluziona cã prin analiza raportului dezvoltare/poluare în
lumina interdependenþelor componentelor dezvoltãrii s-a ajuns la conceptul
de dezvoltare viabilã care defineºte un proces de schimbare (“calitatea
schimbãrii”) în care exploatarea resurselor, orientarea investiþiilor, dezvoltarea tehnologiei, schimbarea instituþiilor sunt în armonie ºi sporesc atât
potenþialul prezent, cât ºi viitor de satisfacere a necesitãþilor ºi aspiraþiilor
umane.
Operaþionalizarea în practica economicã a conceptului dezvoltãrii viabile nu este previzibilã într-un viitor prea apropiat – aceasta este concluzia
la care s-a ajuns2, reieºitã din constatarea cã procesul economic rãmâne un
factor destabilizator, atât prin impactul sãu specific asupra resurselor, cât ºi
prin deversarea în naturã a unor importante cantitãþi de reziduuri. Prejudiciile aduse echilibrului ecologic de actualul tip de civilizaþie sunt, în mare
mãsurã, urmarea unui proces de creºtere exponenþialã a dimensiunilor
producþiei ºi al scãpãrii de sub control a efectelor colaterale ale producþiei.
b) Producþia ecologicã ºi bioeconomicã3 a omului în ecosferã s-a
modificat în cursul istoriei omenirii în funcþie de modalitãþile utilizate de el
pentru procurarea hranei, adicã de felul în care omul, ca fiinþã biologicã, a
1

Corelaþia dezvoltare-mediu ambiant în dezbaterea internaþionalã, în “Supliment la
Revista economicã”, nr. 35, 2 septembrie 1989, p. 4-6.
2
Udo E. Simons, Ecology and Economic Policy, în “IFDA Dossier”, martie, 1989.
3
Dupã N. Georgescu-Roegen, “bioeconomia” a fost creatã ca ºtiinþã în anul 1925 de
biologul P.I. Baranov; în anul 1935, Grigore Antipa foloseºte, de asemenea, termenul
de bioeconomie. Dupã economistul sovietic P. Oldak (1977), bioeconomia este o ºtiinþã
interdisciplinarã, integratoare, al cãrei scop este studierea metasistemelor ºi ambianþei
umane (inclusiv mediul natural) sub efectul activitãþii umane. Mai recent, M.A. Golubeþ
susþine cã bioeconomia este o ramurã a noologiei, noologia fiind, la rândul ei, o teorie
generalã a interacþiunilor ce se pot stabili între omenire ºi naturã.
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avut succes la sursele de energie din biosferã ºi apoi la resursele naturale.1,2
Cu privire la procesul dezvoltãrii economice ºi locul deteriorãrii
mediului ambiant în cadrul acestui proces, abordarea bioeconomicã duce la
urmãtoarele concluzii:
- În ce priveºte dezvoltarea societãþii umane pe plan global ºi zonal,
se recomandã o dezvoltare “mozaicatã”, fundamentatã pe ideea coexistenþei
într-un anumit spaþiu atât a unei economii naturale de tip agrar (impregnatã
cu toate cuceririle tehnicii) cât ºi a celei de tip industrial. Aceasta înseamnã
cã “oikumena” sau spaþiul ecologic uman ar trebui sã arate, în forma sa
idealã, similar unei table de ºah în care suprafeþe întinse agricole alterneazã
cu spaþii mai restrânse industriale. Distribuþia inegalã a resurselor naturale
pe glob face dificil de realizat acest model la nivel mondial.
Se va reþine însã ideea cã bioeconomia ºi ecologia au un cuvânt
important de spus în problemele sistematizãrii teritoriului, dezvoltãrii agriculturii ºi industriei, unde determinante sunt tipurile de intrãri de resurse energetice ºi materiale în sistemul economic ºi, legat de ideea dezvoltãrii “mozaicate” mixte agriculturã-industrie, gãsirea soluþiilor naþionale la problemele
sociale, ca, de pildã, realizarea unei piramide adecvate a specializãrii profesionale a societãþii.3
Ecodezvoltarea mozaicatã este singura capabilã sã asigure independenþa agroalimentarã a unei zone ºi a unei þãri. Pierderea independenþei
agroalimentare înseamnã, în primul rând, pierderea independenþei economice ºi apoi, a celei politice care duc împreunã la sinuciderea socialã.4
- În ce priveºte poluarea mediului înconjurãtor, trebuie remarcat cã
centrul întregii activitãþi a industriosferei spre care se canalizeazã toate
bunurile produse este omul, cu necesitãþile sale primare (biologice) ºi
secundare (sociale). În industriosfera contemporanã a crescut ponderea
1

V. Soran, M. ªerban, Bioeconomia – o nouã ºtiinþã de graniþã, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1988, p. 9-14, 25-48, 98-99, 197.
2
M.A. Golubeþ, Aktualnîe voprosî ekologhii, Naukovo Dumska, Kiev, 1982.
3
În cadrul þãrilor dezvoltate economic sunt posibile trei soluþii privitoare la realizarea unei
piramide a specializãrii profesionale a forþei de muncã pentru a asigura funcþionarea
normalã a complexului agriculturã-industrie, ºi anume:
- industria roboticii în industrie ºi dirijarea excesului de forþã de muncã cãtre agriculturã;
- dublã specializare (aplicatã, de exemplu, în Olanda), când forþa de muncã are atât
specializarea pentru industrie, cât ºi cea pentru agriculturã;
- scurtarea duratei sãptãmânii de lucru în industrie, cu posibilitatea prestãrii de muncã
ºi în agriculturã, complementar activitãþii în industrie.
4
V. Soran, M. ªerban, op. cit., p. 9-14, 25-48, 98-99, 197.
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producerii unor bunuri care nu mai converg direct spre om (producerea de
maºini pentru a produce alte maºini, producerea în cantitate excesivã a
armelor de toate felurile), dar care consumã o cantitate enormã de materii
prime ºi de energie. Nivelul ridicat al consumului de materiale a condus la
apariþia sectorului destinat deºeurilor – care duc la poluare ºi a cãror
cantitate creºte (exponenþial) cu pãtratul energiei ºi materiilor prime
consumate în procesele de producþie. Momentul critic va fi acela când
sistemele naturii, pe baza cãrora societatea ºi industriosfera fiinþeazã, vor
pierde capacitatea de a oferi omului resurse de trai ºi producþie. Poluarea,
ca fenomen global, poate duce la un asemenea sfârºit. Evitarea acestui
sfârºit1 aduce în discuþie aspectele ºi procesele care pot reaºeza
industriosfera în limitele unei fiinþãri ºi dezvoltãri armonioase. Însuºirea
esenþialã care poate asigura perenitatea industriosferei (deci a relaþiilor
omului cu natura prin mijlocirea uneltelor ºi maºinilor) ar fi stabilitatea.2
- În cazul industriosferei, stabilitatea3 înseamnã realizarea unor raporturi optime ºi echilibrate între procesele economice ºi volumul resurselor necesare întreþinerii acestora (energie, materii prime) astfel încât acumularea
deºeurilor sã fie minimã.
La menþinerea sau atingerea acestui minim se ajunge ºi prin creºterea
cantitãþii de informaþii obþinute (generate) concomitent cu producþia materialã4,
care pot fi valorificate fie în cadrul sistemelor de producþie (pentru creºterea
complexitãþii acestora, dezvoltãrii structurilor, adaptabilitãþii lor la perturbaþiile externe), fie în afara lor, sub formã de servicii cu valoare de întrebuinþare.5
Kenneth Boulding6, integrând conceptul de entropie în domeniul bioeconomiei, a considerat negentropia (entropia cu semn negativ) ca o carac1

Dupã opinia lui P. Oldak, ar trebui ca la preþul de cost al bunurilor produse în prezent
de cãtre industriosferã sã se adauge ºi costul reproducþiei, adicã echivalentul refacerii
resurselor materiale regenerabile ºi recirculabile, refacerii ambientului prin micºorarea
intensitãþii fenomenului poluãrii. Vezi V. Soran, M. ªerban, op. cit., p. 87.
2
V. Soran, M. ªerban, op. cit.
3
Stabilitatea unui sistem creºte într-o foarte mare mãsurã, dacã în interiorul sãu existã o
pronunþatã diversitate ºi complexitate a structurii sale. Aceasta înseamnã o varietate
mare a bunurilor produse prin intermediul industriosferei ºi creºterea complexitãþii prin
recurgerea la informatizarea proceselor de producþie.
4
Gh. Manea, Valorificarea informaþiei tehnologice – factor de competitivitate, “Revista
economicã”, nr. 28/10 iulie 1987.
5
Gh. Manea, Valorificarea informaþiilor de proces – caracteristicã a industriei chimice
moderne, “Revista de Chimie”, 38, nr. 6, 1987, p. 761-763.
6
Kennet Boulding, A New Pattern for Undestanding Economic, The Entropy Paradigma,
Conference Procedings, Glassboro State College, aprilie 1980.
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teristicã a sistemelor vii, iar teoria informaticii ca necesarã în explicarea
evoluþiei acestor sisteme. Conform acestui model, el considerã cã dezvoltarea economicã este condiþionatã de creºterea cantitãþii de informaþie ºi de
lipsa (diminuarea) resurselor.
Abordarea bioeconomicã a dezvoltãrii duce la concluzia cã “industriosfera trebuie sã devinã stabilã, complexã, diversificatã ºi flexibilã, sã fie
economicã sub raportul consumului de energie ºi de materii prime ºi cu
potenþial de poluare redus”.

2.4. Relaþia dezvoltare economicã/poluare în viziunea
specialiºtilor români
Mediul ambiant ºi calitatea vieþii, în conexiune cu dezvoltarea economicã, au format obiectul preocupãrilor unor specialiºti români1,2,3,4, din lucrãrile cãrora se reþine ideea cã, începând de la o anumitã treaptã de dezvoltare
economicã ºi socialã, când, pe de o parte, au fost rezolvate, în linii
generale, problemele legate de satisfacerea nevoilor celor mai importante
de trai, iar pe de altã parte, atunci când condiþiile ambientale încep sã se
deterioreze datoritã suprasolicitãrii factorilor de mediu, omul îºi lãrgeºte
orizontul trebuinþelor ºi schimbã prioritãþile de satisfacere a acestora.75
Eliberat de sarcina de a satisface nevoile cele mai stringente legate
de nivelul de trai alimentar biologic, mediul ambiant începe sã capete pentru
fiinþa umanã un loc tot mai important în totalitatea elementelor care-i
definesc calitatea vieþii.
N.N. Constantinescu atrage atenþia cã reproducþia economicã
presupune ºi reproducerea condiþiilor echilibrului ecologic76. Contradicþia
dintre dimensiunile necesitãþilor mediului creat de om ºi volumul resurselor
oferite de naturã îl obligã pe om la ridicarea eficienþei cu care foloseºte
resursele naturale.

1

2

3

4

Aurel Iancu, Creºterea economicã ºi mediul înconjurãtor, Editura Politicã, Bucureºti,
1979.
Aurel Iancu, Mediul ambiant ºi calitatea vieþii, “Revista economicã”, nr. 37/13 septembrie 1985, p. 22.
Pavel Apostol, Calitatea vieþii ºi explorarea viitorului, Bucureºti, Editura Politicã, 1975,
p. 199.
N.N. Constantinescu, Economia ºi protecþia mediului înconjurãtor, Editura Politicã,
Bucureºti, 1976, p. 18.
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ªtefan Godeanu1 analizeazã relaþia dintre creºterea demograficã,
calitatea ambientului, potenþialul de hranã, considerând-o determinantã în
procesul dezvoltãrii, care devine, în aceste condþii, o ecodezvoltare.
Maria D. Popescu2 propune reconsiderarea criticã a valenþelor
specializãrii ºi, mai ales, a criteriilor ºi limitelor optime ale aplicãrii sale.
Noutatea adusã de conceptul de proces circular activ rezidã într-o
organizare principial diferitã, aflatã în interacþiune cu un anumit mediu
geografic strict individualizat, în cadrul cãruia se porneºte de la compoziþia
materiilor prime, ajungându-se la structura producþiei.
În lucrãrile Institutului Central de Cercetãri Economice3 se urmãresc
procesele dezvoltãrii economice ºi poluãrii mediului în þara noastrã, poluarea fiind analizatã pe factori de mediu. Se concluzioneazã cã ritmul de creºtere a intensitãþii fenomenului de poluare este superior celui al dezvoltãrii
industriale. În studii de caz pe principalele industrii poluatoare din þara
noastrã, s-au identificat cauzele acestei anomalii4, prilej cu care a fost
definitã ºi noþiunea de potenþial poluant al platformelor industriale ºi s-au
conturat elementele metodologice de evaluare a intensitãþii fenomenului de
poluare industrialã.

2.5. Suport teoretic pentru elaborarea unei strategii
de protecþie a mediului înconjurãtor în România
Elaborarea unei (unor) strategii de protecþie a mediului înconjurãtor pe
ansamblul economiei naþionale ºi pe ramuri ale acesteia presupune
existenþa unui suport teoretic, denumit concept5 în lucrarea de faþã, care sã
dea unitate acestor strategii.
1

2

3

4

5

ªtefan Godeanu, Relaþia ecologie-economie în cazul opþiunilor sociale, în “Caiet de
Studii”, 127, IES, Bucureºti, 1987, p. 69.
Maria D. Popescu, Un posibil rãspuns la dilemele dezvoltãrii: procesul circular activ,
Editura Politicã, Bucureºti, 1985.
Problemele economice ale protecþiei mediului înconjurãtor în România, “Caiet de
studii”, nr. 130, 1988, IES p. 21-73.
Reducerea impactului proceselor de fabricaþie din ramurile chimie ºi metalurgie asupra
mediului înconjurãtor, “Caiet de studii”, nr. 86, 1989, IES.
Concept = formã de cunoaºtere în care apar rezultatele abstractizãrii, susceptibile de o
continuã perfecþionare prin ridicarea progresivã a gândirii de la concret la abstract, prin
reprezentarea, din ce în ce mai concentratã ºi condensatã, a realitãþii obiective în
continuã transformare (Dicþionar de filozofie, Editura Politicã, Bucureºti, 1978); unitate
delimitatã de gândire abstractã rezultând din generalizãri succesive, conceptul
eliminând la maximum trãsãturile concrete posibile pentru a le reduce la o schemã
generalã (Paul Popescu-Neveanu, Dicþionar de psihologie, Editura Albatros, Bucureºti,
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În capitolul precedent s-a încercat o prezentare succintã a conceptelor de protecþia mediului înconjurãtor, reieºite din analiza raportului dintre
dezvoltarea economicã ºi poluarea mediului, în tabelul 2.1, inventariindu-se
aceste concepte redate prin sintagma lor. Dintre acestea, þinându-se seama
de nivelul de dezvoltare economico-socialã atins de þara noastrã, de
configuraþia ramurilor economice ºi de raportul dintre ele, considerãm cã cel
mai nimerit pentru România este conceptul de dezvoltare mozaicatã.
Opþiunea pentru ecodezvoltarea mozaicatã este rezultanta urmãtoarelor argumente:
1. În spaþiul geografic al þãrii noastre vor coexista agricultura ºi industria:
acestea se vor dezvolta în continuare, restructurarea lor concomitentã
cu dezvoltarea având la bazã ºi criteriul complementaritãþii, care sã
asigure o mai bunã valorificare a resurselor de materii prime, de forþã
de muncã etc. Se creeazã premise favorabile pentru reducerea
intensitãþii fenomenului de poluare prin posibilitatea valorificãrii
reciproce a subproduselor de proces – condiþie a reducerii în valori
absolute a potenþialului poluant al întregii economii naþionale.
2. Paralel cu epuizarea sau diminuarea volumului unor resurse naturale
minerale (fosile), precum þiþeiul, gazele naturale etc., agricultura poate
oferi surse alternative regenerabile – criteriu eventual de restructurare a industriei ºi punct de reper în conturarea perioadei postpetroliere
în România.
3. A fost doveditã în practica economicã cã grija pentru protecþia
mediului înconjurãtor începe sã se manifeste dupã ce au fost
satisfãcute nevoile esenþiale ale societãþii. Agricultura poate asigura
aceste nevoi, dupã care evoluþia industrialã poate fi dirijatã astfel ca
trendul cantitãþii totale de poluanþi sã fie descrescãtor.
4. Agricultura poate prelua (ºi prelucra) unii efluenþi poluanþi din industrie
pentru a-i valorifica economic sau a-i neutraliza. Pot fi avute în
vedere, de exemplu, apele poluate termic care îºi gãsesc utilizãri la
cultivarea dirijatã a fitomasei, în piscicultura intensivã, la încãlzitul
serelor, solariilor ºi solului. Apele reziduale industriale cu conþinut de
amoniu pot fi dirijate spre reþelele de irigaþii.
La rândul lor, deºeurile din agriculturã pot fi materii prime pentru
procesele biotehnologice ce au ca finalitate obþinerea de produse de mare
1977); Dupã I. Piaget, conceptul nu este decât o schemã de acþiune sau de operare,
idee generalã care reflectã corect realitatea (Dicþionar explicativ al limbii române,
Editura Academiei R.S.R., Bucureºti, 1975).
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utilitate pentru economia naþionalã: combustibili sintetici pe bazã de etanol,
coloranþi vegetali, extracte pentru industria de medicamente, biogaz ec.
5. Integrarea energeticã ºi pe linia resurselor materiale între industrie ºi
agriculturã va fi favorizatã de strategiile de dezvoltare a celor douã
ramuri dacã se acceptã conceptul ecodezvoltãrii mozaicate.
Integrarea platformelor industriale cu unitãþile agricole învecinate ar
duce la creºterea eficienþei economice ºi minimizarea consumului de
resurse privite în profil teritorial (mai ales resursele energetice care
vor pune probleme de disponibilitate în viitor).
6. Agricultura (inclusiv silvicultura) pot constitui repere în restructurarea
industriei, atât prin dimensionarea corespunzãtoare a necesarului reciproc de produse, servicii, materii prime, cât ºi prin cerinþele impuse
protecþiei mediului înconjurãtor ºi care implicã, în egalã mãsurã, unitãþile agricole ºi cele industriale. Ne putem referi numai la importanþa
pentru agriculturã a ploilor acide, a poluãrii bazinelor hidrografice,
pentru a accentua interdependenþa dintre industrie ºi agriculturã.
7. Agricultura poate absorbi forþa de muncã disponibilizatã în industrie
(caracterul conjunctural al industriei este mai evident decât al
producþiei agricole). Pe de altã parte, reducerea timpului de lucru în
industrie poate îndrepta cãtre activitatea agricolã o parte din
muncitorii industriali, cu atât mai mult cu cât mulþi dintre ei provin din
mediul rural, fiind legaþi de acesta nu numai psihologic.
Concesionarea unor parcele de teren agricol în zona platformelor
industriale cãtre populaþia urbanã va canaliza dorinþa de a munci pãmântul,
ar permite acoperirea eficientã ºi utilã a timpului liber, ar pune în contact
omul urban cu natura, pe aceastã bazã învãþând s-o cunoascã, s-o respecte.
8. Punerea în valoare a valenþelor turistice ale þãrii noastre nu se poate
face decât dacã acestea au fost scoase de sub influenþa nocivã a
agenþilor poluanþi (atât industriali, cât ºi din agriculturã).
Conceptul de ecodezvoltare mozaicatã oferã prilejul ca turismul sã se
includã ca element în strategia de dezvoltare economicã ºi a protecþiei
mediului, regãsindu-se la nivelul obiectivelor ce se urmãresc pe termen
lung. Promovarea turismului presupune prioritar mãsuri zonale pe care
industria trebuie sã le ia pentru a proteja zonele de interes turistic: pot fi
vizate râurile de munte a cãror calitate trebuie sã rãmânã în afara poluãrii,
trebuie protejatã calitatea apei ºi a aerului în zona litoralului Mãrii Negre,
trebuie avutã în vedere gestionarea Deltei Dunãrii pentru a-i pãstra acesteia
caracterul de rezervaþie a biosferei etc.
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9. Renunþarea la concentrarea în continuare a industriei pe platforme de
mari dimensiuni va duce la controlul potenþialului poluant (puternic
concentrat pe zone restrânse), diminuându-se, astfel, cheltuielile de
depoluare.
Tabelul 2.1
Abordarea conceptualã a relaþiei dezvoltare economicã/poluare
Abordãri ale relaþiei
Principalele concluzii ale analizei
dezvoltare/poluare
În lucrãrile Clubului Trebuie promovate deliberat constrângeri
de la Roma
asupra proceselor creºterii demografice ºi
economice pentru oprirea creºterii exponenþiale
Este posibil controlul procesului de dezvoltare economicã
Structura economicã trebuie sã permitã exploatarea resurselor în armonie cu natura
Gestiunea calitãþii mediului
Sunt necesare schimbãri radicale în organizarea socialã la nivel naþional ºi internaþional pentru a face societatea compatibilã cu mediul înconjurãtor
Prin prisma conceptu- Creºterea economicã presupune consului de entropie a sis- muri din ce în ce mai mari de resurse ºi,
temelor economice în acelaºi tip, duce la deversarea în
mediu a tot mai multor deºeuri
Cunoaºterea “pragurilor” poluãrii mediului
permite opþiuni pentru alegerea traiectoriei procesului de creºtere economicã
Este posibilã folosirea informaþiei ca
factor negentropic în procesul economic
În rapoartele anuale Societatea care recunoaºte dependenþa
ale Institutului pentru creºterii economice ºi a bunãstãrii oameveghea mondialã
nilor de resursele naturale îºi modeleazã
SUA
sistemul economic ºi social astfel încât
resursele naturale ºi sistemele suport ale
vieþii sã fie menþinute
În raportul
Dezvoltarea care asigurã satisfacerea
Brundtland
necesitãþilor prezente fãrã a compromite
posibilitatea generaþiilor viitoare de a-ºi
satisface propriile cerinþe este durabilã.

Conceptul preconizat
(sintagmã)
Creºterea zero

Creºterea organicã
Societate echilibratã

O nouã organizare
socialã

Creºteri economice cu
consumuri minime de
materiale ºi energie
Viteza de creºtere a
entropiei trebuie sã fie
minimã
Societatea
informaþionalã
Dezvoltarea viabilã

Dezvoltarea durabilã
(viabilã)
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Abordãri ale relaþiei
dezvoltare/poluare

În lumina abordãrii
bioeconomice

Relaþia dezvoltare/
poluare în viziunea
unor specialiºti
români

Opþiunea autorilor
prezentului studiu

Principalele concluzii ale analizei
Armonizarea politicii demografice cu
potenþialul productiv al ecosistemului
Se preconizeazã coexistenþa într-un anumit spaþiu geografic atât a unei economii
naturale de tip agrar, cât ºi a celei
industriale complementare
Cantitatea de poluanþi creºte cu pãtratul
consumului de energie ºi materii prime
consumate în procesele de producþie.
Este necesarã realizarea unor raporturi
optime ºi echilibrate între procesele economice ºi volumul resurselor consacrate
întreþinerii acestor sisteme astfel încât
acumularea deºeurilor sã fie minimã
Reproducþia economicã presupune ºi reproducþia condiþiilor echilibrului ecologic.
Într-un spaþiu economic bine determinat
se poate porni de la o anumitã resursã
pentru a se ajunge la o structurã a
producþiei care sã asigure valorificarea
deplinã a resursei
Se poate amplifica activitatea economicã
ºi minimiza consumurile materiale ºi energetice prin complementaritatea zonalã a
industriei cu agricultura.
Se poate asigura reducerea intensitãþii
fenomenului de poluare.

Conceptul preconizat
(sintagmã)

Ecodezvoltarea
mozaicatã

Industriosfera stabilã

Reproducþia condiþiilor
echilibrului ecologic
Procesul circular activ

Ecodezvoltarea
mozaicatã

Prelucrare dupã datele din capitolul 2.

10. Refacerea suprafeþelor de teren agricol afectate de activitatea industrialã s-a fãcut în Occident mai ales cu ajutorul industriei. În zonele
refãcute se asigurã o eficacitate economicã ridicatã numai în prezenþa
industriei care asigurã surse secundare de energie ieftinã, dirijarea
profilului culturilor agricole, amenajarea unor zone de agrement etc.
11. Aspectele sociale ºi de organizare administrativã ale zonelor pot fi
mai bine studiate ºi gãsite soluþii la problemele apãrute, în cazul
abordãrii teoretice a dezvoltãrii mozaicate.
În acest context se poate urmãri ºi controla deplasarea forþei de
muncã, stabili un raport dorit între urbanizare/ruralizare, gãsi soluþii pentru
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amplasarea noilor unitãþi de producþie în spaþiul geografic, organizarea,
gestiunea poluanþilor în factori de mediu, în profil teritorial.
Premisele reuºitei acestui concept, ca bazã a strategiei la nivel naþional de dezvoltare economicã ºi protecþie a mediului ar putea fi urmãtoarele:
− corelarea strategiilor de dezvoltare în ramurile ce se interfereazã
cu agricultura (industria, energetica, transportul, turismul etc.),
urmãrindu-se unitatea obiectivelor ecologice;
− formarea unor organisme administrative la nivel zonal care sã
poatã interveni în proiectarea raportului industrie/agriculturã dupã
criteriul diminuãrii cantitãþilor de substanþe poluante ºi amplificãrii
activitãþii economice;
− acceptarea ºi promovarea conceptului de ecodezvoltare mozaicatã
în actele legislative îl poate face viabil în procesul de dezvoltare
economico-socialã a þãrii (Legea protecþiei mediului înconjurãtor,
Legea pãmântului, Legea regiilor autonome de stat ºi a societãþilor
comerciale etc.).

Capitolul 3. ELEMENTE METODOLOGICE
PENTRU EVALUAREA POTENÞIALULUI POLUANT
AL PLATFORMELOR INDUSTRIALE – BAZA
DE ELABORARE A STRATEGIILOR DE PROTECÞIE
A MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Actuala metodologie de evaluare a potenþialului poluant al proceselor
industriale de fabricaþie1 o considerãm perfectibilã, întrucât nu redã decât
parþial caracterul poluator al platformelor industriale. Argumentele noastre
sunt urmãtoarele2:
− Unitãþile industriale nu urmãresc procesul de poluare al tuturor
factorilor de mediu. Nu se evidenþiazã poluarea solului, a apelor
freatice. Pe tipuri de poluare nu se practicã controlul radioactivitãþii
produselor ºi subproduselor de proces, microbiologic al apei etc.
− Cantitãþile de substanþe poluante se referã la cele provenite din
procesele tehnologice. Sunt neglijate substanþele poluante ce provin
din activitatea magaziilor, rampelor, depozitelor, atelierelor de
întreþinere, laboratoarelor de tot felul, urmare a reparaþiilor capitale ºi
a accidentelor tehnologice, a cantinelor, grupurilor sanitare,
gospodãriilor anexe etc.
− La nivelul instalaþiilor tehnologice nu sunt inventariate toate
substanþele nocive. Nomenclatorul de produse (inclusiv unele
tipodimensiuni) al Departamentului Chimiei include cca 11.000 poziþii.
Se poate presupune cã la fabricarea acestora au rezultat câteva zeci
de mii de subproduse de proces.
Dintre acestea, cca 100 au fost testate ca substanþe nocive ºi incluse
în normele de concentraþie admisibilã în factorii de mediu3.
1

Norme tehnice pentru completarea dãrilor de seamã statistice de stat nr. 20/1987
privind protecþia mediului înconjurãtor, emise în baza Decretului nr. 15/1986, DCS,
1987.
2
A se vedea ºi lucrarea: Reducerea impactului proceselor de fabricaþie din ramurile
chimie ºi metalurgice, asupra mediului înconjurãtor, “Caiet de studii”, nr. 86, 1989,
Institutul de Economie Industrialã.
3
ªi pe plan mondial, situaþia este asemãnãtoare (Chemical and Engineering News, nr. 6,
vol. 20, 1988, p. 1316).
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Controlul efectuat de organizaþiile guvernamentale asupra fenomenului
de poluare industrialã se exercitã, în prezent, prin intermediul concentraþiilor
maxime admise în factorii de mediu ale substanþelor poluante, cantitãþile în
valoare absolutã de poluanþi deversaþi în factorii de mediu nu sunt urmãrite.
Practic, o unitate industrialã poate deversa într-o apã de suprafaþã orice
cantitate de substanþe poluante, cu condiþia ca apele reziduale evacuate din
uzinã sã se încadreze în limita CMA.
− Normele de concentraþie stabilite (CMA) depind de informaþiile
acumulate pânã la un moment dat despre acþiunea noxelor asupra
mediului înconjurãtor, ulterior putându-se reconsidera aceste norme.
Trebuie menþionat cã, în cazul þãrii noastre, normarea CMA nu depinde
numai de nivelul cunoaºterii mecanismului de poluare, ci ºi de disponibilitãþile tehnice ºi economice de a se reduce concentraþia efluenþilor poluanþi.
Pentru aceste motive se considerã necesarã corectarea metodologiei
actuale de evaluare cantitativã ºi calitativã a generatorilor industriali de
substanþe nocive.

3.1. Cadrul teoretic: abordarea entropicã a proceselor
de fabricaþie ºi poluarea mediului; cuantificarea
potenþialului poluant
Dupã cum s-a arãtat succint în subcapitolul 2.2., abordarea proceselor
de fabricaþie ca sisteme termodinamice (liniare deschise) permite identificarea fenomenului de poluare cu acumulãrile entropice ale activitãþii productive,
punându-se în evidenþã faptul cã o creºtere economicã acceleratã antreneazã consumuri de resurse energetice ºi materiale din ce în ce mai mari,
concomitent cu descãrcarea în mediu a cât mai multor deºeuri ºi cãldurã
rezidualã, ce fac sã creascã entropia procesului considerat.
Aplicând al doilea principiu al termodinamicii în economie, N. Georgescu-Roegen a contribuit la schimbarea opticii economice, la orientarea
economiºtilor în direcþia preocupãrilor pentru identificarea ºi promovarea
factorilor negentropici, pentru necesitatea conservãrii ºi economisirii resurselor de energie ºi materii prime ºi pentru a gãsi soluþii de reducere a
intensitãþii fenomenului de poluare1.
Paradigma introdusã de Georgescu-Roegen este simplã: legarea
teoriei economiei de cea a fizicii impune luarea în considerare a caracterului
1

N. Georgescu-Roegen, Legea entropiei ºi dezvoltarea economicã, Editura Politicã,
Bucureºti, 1979.
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limitat al resurselor ºi, în consecinþã, necesitatea de a acþiona în sensul
conservãrii resurselor.
Conform opiniei lui Alvin Weinberg, director la Institute for Energy
Analysis de la Oak Ridge – SUA1, dezbaterile actuale privitoare la viitorul
societãþii tehnologice actuale occidentale sunt dominate de discipolii lui
N. Georgescu-Roegen (ca E.F. Shumacher, Barry Commoner) ºi, mai recent, ºi de partidele politice ecologice “verzi”, care au transformat conceptul
teoretic al lui N. Georgescu-Roegen în doctrine politice, concept care considerã cã tranzacþiile economice efectuate de cãtre om conduc inexorabil la o
sporire a entropiei, aceasta fiind identificatã ca poluare, risipã de resurse,
dezordine socialã.
Conform afirmaþiilor lui A. Weinberg, “capcana entropicã” pusã în
evidenþã de N. Georgescu-Roegen ºi de discipolii sãi poate fi ocolitã prin
punerea în evidenþã a factorilor negentropici; jocul celor douã categorii de
factori ar putea reduce impactul proceselor de fabricaþie asupra mediului
înconjurãtor ºi prelungi astfel durata de epuizare a resurselor.
Concepþia entropicã asupra funcþionãrii sistemelor economice a fost
consideratã ca o contribuþie importantã la dezvoltarea gândirii economice
contemporane, apãrând chiar termenul de roegenism; conceptul s-a extins
treptat ºi în domeniile biologiei, sociologiei, psihologiei, patologiei etc.2
Abordarea entropicã a proceselor industriale deplaseazã centrul
preocupãrilor societãþii de la observarea ºi analiza efectelor poluãrii la
cauzele generãrii fenomenului, lãsând pe plan secund studiul modificãrilor
din ecosistem.
Caracterizarea proceselor de fabricaþie cu ajutorul conceptului de
entropie (creºterea entropicã este regãsitã sub formã de poluare, risipã de
resurse) permite sã se aproximeze acumularea entropicã a unui sistem
efector (proces de fabricaþie, de exemplu) cu ajutorul indicatorilor de
eficienþã a transformãrii resurselor materiale ºi energetice în produse finite.
Pe aceastã bazã se propune o metodologie de evaluare a
potenþialului poluant al generatorului de noxe, considerând cã evidenþierea
intensitãþii fenomenului de poluare este o etapã absolut necesarã în
elaborarea strategiilor de protecþie a mediului.
1

2

Alvin Weinberg, Evitarea capcanei entropice, în “Sinteza”, nr. 59/1983, Editura U.S.,
Information Agency, p. 26-29.
Helmut Thei, Conceptul de entropie în ºtiinþã ºi tehnicã, în “ENERG”, vol. 3, Editura
Tehnicã, Bucureºti, 1987, p. 266-293.
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Generatorul de poluanþi este regãsit în prezenta lucrare sub
denumirea de platformã industrialã, stabilindu-se astfel ºi aria de cuprindere
a metodologiei; noþiunea de platformã poate fi utilizatã pentru desemnarea
poluatorilor ºi din alte ramuri ale economiei, ca energetica, agricultura etc.
Modelul teoretic
Abordarea sistemicã a procesului de fabricaþie ºi proiectarea acestuia
în ecosistemul natural înlesneºte evidenþierea urmãtoarelor interferenþe
relevante pentru caracterizarea potenþialului poluant al procesului:
a) intrãrile în sistemul de fabricaþie sub forma resurselor materiale ºi
energetice constituie baza creºterii economice. Antrenarea acceleratã
a consumului de resurse naturale în circuitul economic a fãcut sã se
acumuleze în mediul înconjurãtor cantitãþi din ce în ce mai mari de
deºeuri poluante. Cantitatea (ºi calitatea) totalã a acestor deºeuri de
pe o platformã industrialã caracterizeazã potenþialul poluant al
acesteia;
b) ieºirile din sistemul de fabricaþie sub forma deºeurilor prezintã,
evident, pericol pentru calitatea mediului înconjurãtor, pentru viaþa
oamenilor ºi animalelor. Se convine ca ieºirile materiale din sistemul
de fabricaþie, altele decât produsele finite, sã fie denumite subproduse
de proces.
În categoria acestora se includ: materialele ce se recupereazã ºi
revalorificã prin reciclare în propriul proces, deºeuri nepoluante, deºeuri
poluante etc. În cazul surselor energetice, ieºirile din proces sunt regãsite
sub forma resurselor energetice recuperabile ºi pierderilor (entropia înaltã)
de tipul apei poluate termic, cãldurii produselor finite, gazelor calde
evacuate la coº etc. Pentru caracterizarea potenþialului poluant al platformei
industriale intereseazã, în primul rând, pierderile de energie sub formã de
apã caldã, aceasta putând modifica acvifauna apelor de suprafaþã în care
se deverseazã.
Dar ºi unele produse, precum pesticidele, îngrãºãmintele chimice
azotoase, propelanþii, combustibilii petrolieri cu aditivi pe bazã de plumb,
explozivii etc., pot avea impact negativ asupra factorilor de mediu, atât în
timpul utilizãrii ca atare (propelanþii afecteazã stratul de ozon al atmosferei,
azotaþii ajung în circuitul apelor freatice etc.), cât ºi dupã utilizare
(ambalajele de toate categoriile, fosfaþii conþinuþi în compoziþia detergenþilor
etc.). Asemenea produse cu proprietãþi nocive nu vor fi incluse în potenþialul
poluant al platformei industriale, efectul lor fiind dispersat pe mari distanþe
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geografice, greu de urmãrit ºi care formeazã obiectul abordãrilor regionale,
pe bazine hidrografice sau globale;
c) sistemul de fabricaþie evolueazã în timp1, vector pe care se poate
marca timpul estimat pentru epuizarea resurselor naturale, timpul biologic corespunzãtor “metabolizãrii” substanþelor poluante ce se eliminã în ecosistem, refacerii resurselor regenerabile ori mediului afectat
de activitãþi industriale. Cu importanþã directã asupra potenþialului poluant se reþine timpul de persistenþã (remanenþã) în mediu a substanþelor poluante.
Aceºti trei parametri (cantitatea deºeurilor materiale poluante, a pierderilor energetice, timpul de persistenþã în mediu a acestora) sunt consideraþi suficienþi pentru a evalua mãrimea potenþialului poluant al platformelor
industriale ºi timpul cât acestea influenþeazã calitatea factorilor de mediu.
Se porneºte de la constatarea cã, într-o anumitã etapã a organizãrii
proceselor de fabricaþie, informaþiile intrate în sistem (mai ales sub formã de
know-how, regulament de fabricaþie, ca pregãtire ºi experienþã a personalului,
ca brevete, metodologii de control, programe pentru calculator, abonamente
la reþelele de informare documentarã etc.) aveau ca scop asigurarea
funcþionãrii normale a instalaþiilor la parametri tehnici prestabiliþi. Constanþa
acestora, ca ºi a nivelului calitãþii materiilor prime, a produselor finite, a
cantitãþii deºeurilor de fabricaþie formeazã caracteristica de bazã a
proceselor de producþie cu comportament static (rigid). În aceste sisteme nu
sunt generate noi informaþii, ieºirile sistemului sunt formate numai din
produse finite ºi subproduse de proces.
Ulterior, sub influenþa progresului ºtiinþei, evoluþiei tehnologiilor,
modificãrii calitãþii materiilor prime din ce în ce mai sãrace în elemente utile
ºi a produselor finite din ce în ce mai performante, sistemele de fabricaþie
au trebuit sã-ºi schimbe comportamentul. La aceastã schimbare au
contribuit factori conjuncturali de tipul crizei energetice ºi restricþii de ordin
ecologic, toxicologic etc.
În acest proces continuu de adaptare-perfecþionare a activitãþii
productive sunt puternic implicate informaþiile provenite atât din exteriorul
sistemului, cât ºi din interiorul acestuia care, corespunzãtor prelucrate, sunt
folosite ca feed-back al sistemelor de fabricaþie2. Autoreglarea sistemelor de
1

2

Gh. Manea, Timpul economic – element de referinþã în deciziile de modernizare a
proceselor industriale, în “TCMM”, nr. 5, Editura Tehnicã, Bucureºti, 1989, p. 6-20.
Gh. Manea, Informaþiile de proces ºi valorificarea inteligenþei tehnice, în “TCMM”, nr. 3,
Editura Tehnicã, Bucureºti, 1988, p. 44-88.
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fabricaþie prin intermediul informaþiilor de proces determinã reacþii ale
sistemului ce asigurã:
− perfecþionarea continuã a procesului tehnologic pentru funcþionarea
în condiþii de minimum al consumului, reducându-se astfel impactul
activitãþii productive asupra mediului înconjurãtor;
− valorificarea în scop productiv a stocului de cunoºtinþe profesionale
ale specialiºtilor din producþie, a inteligenþei tehnice a acestora, a
imensului volum de informaþii generate continuu de practica
industrialã. Informaþiile de proces, în afara utilizãrii lor ca feed-back
al sistemului, capãtã valoare comercialã (ca brevete, know-how,
asistenþã tehnicã, consulting, programe diverse etc.), amplificând
astfel rezultatele activitãþii economice.
Informaþiile de proces utilizate în interiorul sistemului pot fi considerate
factor de producþie, valorificarea lor determinând creºterea economicã fãrã
consum suplimentar de resurse ºi fãrã creºterea entropiei ecosistemului.
Informaþiile de proces devin astfel factor negentropic în controlul procesului
de poluare, determinând reducerea cantitãþii deºeurilor de fabricaþie.
Apariþia inteligenþei tehnice ca factor de producþie permite sistemului
de fabricaþie sã-ºi modifice comportamentul de la rigid la adaptiv1, condiþie a
minimizãrii consumului de resurse, maximizãrii randamentelor de transformare ºi reducerii potenþialului poluant al sistemului. Creºterea economicã
pe seama valorificãrii informaþiilor de proces nu mai genereazã proporþional
cantitãþi de deºeuri, intensitatea fenomenului de poluare putând fi astfel
diminuatã.
Cuantificarea potenþialului poluant
Pentru formalizarea modelului teoretic sistem de fabricaþie-ecosistem,
se considerã cã interacþiunea dintre cele douã sisteme trebuie redatã prin
urmãtorii termeni: materie, energie, timp ºi informaþie2.
Cu privire la potenþialul poluant al proceselor de fabricaþie, spaþiul
este circumscris platformei industriale, cantitãþile de poluanþi evacuate în
1

2

Sistemele adaptive îºi modificã caracteristicile regulatorului în funcþie de perturbaþiile
mediului (Pãtru Constantinescu, Modelarea unitarã a genezei ºi dezvoltãrii sistemelor,
Editura Tehnicã, Bucureºti, 1983, p. 40-87, 115).
Caracterizarea interacþiunii prin termeni descriºi permite modelarea reglajelor sistemelor cu reacþie pozitivã ºi negativã, a reglajelor corective ºi prospective ºi, pe aceastã
bazã, modelarea fenomenelor de organizare, de dezvoltare a structurilor ºi, în general,
modelarea miºcãrii, genezei, organizãrii ºi dezvoltãrii sistemelor (P. Constantinescu,
op. cit., p. 17).
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ecosistemul în care evolueazã procesele de fabricaþie sunt mãsurate la
limita platformã industrialã-ecosistem, astfel:
a) Pierderea de resurse naturale (materii prime, auxiliare, catalizatori
etc.) regãsitã ºi sub denumirea de subproduse de proces, notatã cu Σ∆M
sau
Σ∆M= ΣM1 – ΣMe
unde:
ΣM1 – cantitatea totalã de resurse materiale introdusã în proces într-o
unitate de timp arbitrar aleasã pentru urmãrirea funcþionãrii
sistemului;
ΣMe – cantitatea totalã de resurse materiale ce se regãsesc în masa
produsului finit.
De precizat cã prin reciclare sau recuperare în vederea valorificãrii,
Σ∆M se modificã în mod corespunzãtor. De altfel, din categoria subproduselor de proces, numai substanþele nocive sunt cele ce se regãsesc în
potenþialul poluant al platformei industriale.
b) Cantitatea resurselor energetice disipatã în factorii de mediu
(entropie înaltã), notatã cu Σ∆E sau:
Σ∆E = ΣE1 – ΣEe
unde:
ΣE1 – totalul cantitãþii echivalente de energie introdusã în sistem;
ΣEe – cantitatea echivalentã de energie regãsitã în produsul finit pentru desfãºurarea reacþiilor chimice, consumatã pentru modificarea stãrii de agregare etc.
Recuperarea parþialã a energiei reziduale (redatã, în tehnicã, sub denumirea de resurse energetice recuperabile) diminueazã corespunzãtor mãrimea Σ∆E. În ce priveºte potenþialul poluant al platformei industriale, intereseazã, în primul rând, energia evacuatã sub forma apelor poluate termic1.
Cu aceste precizãri, Σ∆M ºi Σ∆E se identificã cu volumul reziduurilor
de fabricaþie poluante evacuate în mediul înconjurãtor. În aceastã
aproximare, Σ∆M ºi Σ∆E pot servi la caracterizarea materialintensivitãþii ºi
energointensivitãþii procesului tehnologic ºi al eficienþei cu care societatea
reuºeºte sã valorifice resursele naturale.
Mãsurile M1, E1, Me, Ee tipice fiecãrei fabricaþii ajutã la evidenþierea
rezervelor propriului proces faþã de stadiul tehnologiei moderne, iar Σ∆M ºi
Σ∆E sunt ºi mãsura gradului de încãrcare a ecosistemului cu deºeurile
poluante provenite din activitatea industrialã.
1

Pentru calculele practice ale pierderilor de energie la un proces de fabricaþie se poate
recurge la analiza exergeticã: în acest caz Σ∆E se identificã cu energia.
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c) Se asociazã sistemului de fabricaþie un vector de timp T care
marcheazã evoluþia sistemului. Pe acest vector se stabileºte durata de viaþã
a substanþelor eliminate în afara perimetrului platformei industriale, duratã
regãsitã în literatura de specialitate sub denumirile de persistenþã (remanenþã) în factorii de mediu, timpul de înjumãtãþire a dozei poluante etc.
Setul de indicatori de timp se completeazã cu durata acceptatã pentru
epuizarea resurselor naturale proprii (când este cazul). Conform regulilor
ecologiei, se convine ca aceastã duratã sã fie mai mare decât cea
corespunzãtoare unei generaþii umane pentru a da rãgazul gãsirii resurselor
alternative la cele deficitare.
Timpul de persistenþã a substanþelor poluante în factorii de mediu
(Tm) dã o dimensiune nouã potenþialului poluant al platformelor industriale.
El intervine ºi în calcului normãrii CMA a fiecãrui poluant, estimând timpul
necesar biodegradãrii substanþei poluante evacuate în factorii de mediu.
La descrierea modelului teoretic au fost implicate ºi informaþiile
intrate, generate ºi ieºite din sistemul de fabricaþie, fãcându-se o legãturã
directã între informatizarea sistemului ºi reducerea cantitãþii de noxe a
acestuia. În acest model, informaþia intervine ca factor negentropic în
reducerea intensitãþii fenomenului de poluare industrialã1 sau, continuând
logica de la paragrafele a) ºi b), se poate scrie:
-Σ∆I = -[ΣI1 - ΣIe] = ΣIe - ΣI1,
unde:
-Σ∆I – informaþia generatã în interiorul sistemului ºi regãsitã ca ieºire
a acestuia, cu valoare comercialã;
ΣIe – valoarea tuturor informaþiilor ieºite din sistem ºi comercializate;
ΣI1 – valoarea tuturor informaþiilor intrate în sistem (achiziþionate).
Cu referire la comportamentul sistemelor de fabricaþie, prin definiþie,
la cele cu comportament static nu se creeazã informaþii noi în sistem, deci
ΣIe = 0 ºi în consecinþã, -Σ∆= -ΣI1, semnificaþia economicã fiind aceea cã
regãsim în sistem stocul iniþial de informaþii achiziþionate.
La sistemele cu comportament adaptiv, informaþiile generate ºi
corespunzãtor prelucrate încep sã aibã valori semnificative la ieºirea din
sistem. Un asemenea sistem acumuleazã din exterior ºi din proprie
experienþã, în mod continuu, informaþii pe care le valorificã atât ca feed1

L. Brillouin a înlocuit entropia S cu valoarea ei negativã, denumitã negentropie, N = -S
sau I = - S; în ultimul caz, - I fiind denumit neginformaþie. Entropia ºi informaþia variazã
în sens invers: la o entropie nulã corespunde o informaþie completã ºi o incertitudine
nulã, la o entropie ridicatã, corespunde o informaþie practic nesemnificativã ºi o
incertitudine ridicatã. Cu alte cuvinte, creºterea entropiei duce la micºorarea cantitãþii
de informaþie ºi invers (Helmut Theil, op. cit.).
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back, cât ºi pe piaþã ca informaþii cu valoare comercialã1,2. Pentru ca sã se
autosusþinã informaþional un asemenea sistem, este necesar ca ΣIe (ΣI1 ºi
astfel -Σ∆I sã aibã valori pozitive (tabelul 3.1).
În sfârºit, în cazul sistemelor cu comportament evolutiv, negentropia
(sau neginformaþia) va avea valori pozitive mai mari (ca valoare absolutã)
pe seama amplificãrii valorii ΣIe.
Compararea mãrimii indicatorilor potenþialului poluant cu indicatorul
ce caracterizeazã comportamentul sistemului de fabricaþie (tabelul 3.1),
duce la concluzia cã fenomenul de poluare industrialã poate fi pus sub
control numai în cazul sistemelor de fabricaþie ce evolueazã cu
comportament adaptiv sau evolutiv3.
Tabelul 3.1
Aprecierea intensitãþii fenomenului de poluare în funcþie de mãrimea
indicatorilor potenþialului poluant ºi de tipul comportamentului
sistemelor industriale de fabricaþie
Intensitatea
fenomenului de
poluare
Ieºit de sub control
Sub control
În diminuare evidentã
Echilibru ecologic

Indicatorii potenþialului
poluant
Σ∆M
Σ∆E
Tm

»0
»0
»0
»0
»0
»0
→0
→0
Notã: Semnificaþia semnelor: » mult mai mare,

Caracterizarea
sistemului de fabricaþie
-Σ∆I
Tipul comportamentului
<0
static
≥0
adaptiv
»0
evolutiv
»0
caz ideal

>Ta
→Ta
≤Ta
<Ta
→ tinde cãtre, Ta – timp normat de

asimilare a poluanþilor de cãtre factorii de mediu.

1

Din punct de vedere economic, informaþiile de proces ºi-au statuat o formã proprie de
vehiculare, dirijatã, în special, cãtre protecþia “paternitãþii” acestora, o piaþã din ce în ce
mai largã de desfacere. La nivelul anului 1982 aceastã piaþã reprezenta 700 mld.
$/pers. Etudes Economiques 1984-1985, Editura OECD, Paris, 1986, p. 85.
2
Gh. Manea, Cuantificarea informaþiilor de proces – posibilitatea de apreciere a eficienþei
muncii vii înglobate în produsele industriale, comunicare la Sesiunea ºtiinþificã
organizatã la DCS ºi ASE la 20-24 decembrie 1984, Bucureºti.
3
Pe o treaptã superioarã de organizare faþã de cele adaptive se situeazã sistemele cu
comportament evolutiv, ca sisteme temperate care au proprietatea de a nu reveni
niciodatã la starea prin care au trecut, ele fiind urmarea reglajelor cu reacþie pozitivã
care amplificã acþiunea factorilor perturbatori ce genereazã fluctuaþii interne sau
schimbãri ale mediului extern. Pe termen scurt, stabilitatea traiectoriei unui astfel de
sistem este asiguratã de reglaje cu reacþie negativã, dar pe termen lung, alura
traiectoriei este determinatã de strategia aleasã pentru dezvoltarea sistemului (P.
Constantinescu, op. cit.).
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Indicatorul -Σ∆I este în realitate un indicator al calitãþii sistemului.
Cei trei indicatori ai potenþialului poluant ºi cel al calitãþii sistemului pot
fi utilizaþi ºi la elaborarea strategiilor ºi politicilor de protecþia mediului care
urmãresc ca obiectiv reducerea potenþialului poluant. Pentru aceasta, în
valori absolute Σ∆M ºi Σ∆E trebuie sã fie minime, iar Σ∆I sã fie maximã.
Situaþia idealã corespunde desfãºurãrii proceselor tehnologice în condiþii de
echilibru ecologic. Aceasta înseamnã capacitatea ecosistemului de a
asimila în timp economic util subproduse de proces poluante, reprezentate
prin Σ∆M, ºi de a reduce la minimum valoarea Σ∆E.

3.2. Metodologie de evaluare a potenþialului poluant
al platformelor industriale
Cunoaºterea potenþialului poluant al unei platforme industriale este
premisa necesarã ºi obligatorie de care trebuie þinut seamã la elaborarea
obiectivelor strategice de dezvoltare industrialã ºi de reducere a impactului
proceselor de fabricaþie asupra mediului înconjurãtor1. Potenþialul poluant
este determinant ºi pentru programele de refacere a mediului înconjurãtor,
mediu ce va continua sã primeascã cantitãþi de poluanþi egale cu potenþialul
poluant al unitãþilor de producþie amplasate în ecosistemul acesteia.
Numai dupã evaluarea potenþialului poluant ºi urmãrirea evoluþiei
acestuia în timp, se poate aprecia reducerea intensitãþii fenomenului de
poluare industrialã.
Elementele teoretice descrise în subcapitolul 3.1 au format baza
conceperii unei metodologii (detaliat prezentatã în anexa 3.1) din care, în
cele ce urmeazã, se evidenþiazã indicatorii cu care se opereazã pentru
evaluarea intensitãþii fenomenului de poluare industrialã:
− cantitatea de deºeuri poluante, care se referã la substanþele
chimice, radioactive ºi microbiologice sau la apele poluate termic;
− cantitatea echivalentã de poluanþi; indicator global care se
foloseºte în cazurile în care se urmãreºte evoluþia fenomenului de
poluare, iar numãrul poluanþilor chimici este foarte mare, fãcând
dificilã aprecierea în timp a ansamblului fenomenului.
1

Gh. Manea, Abordarea entropicã ºi evaluarea potenþialului poluant al proceselor de
producþie, comunicare la Conferinþa Naþionalã de Ecologie, Târgoviºte, 3 mai 1990.
Metodologia a fost elaboratã în cadrul temei de cercetare din anul 1989 intitulatã
“Reducerea impactului proceselor de fabricaþie din ramurile chimie ºi metalurgie asupra
mediului înconjurãtor”. Abordarea teoreticã s-a definitivat însã ºi prezentat numai în
prezentul studiu.
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Se convine a se calcula, în aceste cazuri, o cantitate echivalentã prin
intermediul CMA a fiecãruia dintre agenþii poluanþi în raport cu un poluant
tipic considerat etalon (CMA = 1).
durata medie de viaþã a poluanþilor, determinatã ca media ponderatã
cu cantitatea de poluanþi a duratelor individuale ale poluanþilor.
Ce aduce nou metodologia preconizatã?
1. Mutã accentul în cazul fenomenului de poluare de la urmãrirea
efectelor în factorii de mediu la cantitãþile ºi dinamica substanþelor poluante
rezultate în urma activitãþilor industriale. Generatorul de poluanþi devine
“transparent” pentru societate, el fiind obligat – în accepþiunea noastrã – sã
informeze periodic organizaþiile guvernamentale ºi, ca noutate, ºi pe cele
administrative teritoriale asupra dinamicii potenþialului poluant.
2. Dinamica cantitãþilor de poluanþi – prin intermediul indicatorului
global – va reda cert ºi dinamica afectãrii calitãþii factorilor de mediu.
Intervenþia organizaþiilor guvernamentale cu sarcini în domeniul controlului
fenomenului de poluare se va face precumpãnitor în direcþia reducerii
dinamicii (indiferent de alura curbei volumului activitãþii industriale), condiþie
a punerii sub control a fenomenului de poluare.
3. Noþiunea de potenþial poluant este mult mai cuprinzãtoare decât
pânã acum, incluzând nu numai poluanþii generaþi de procesele tehnologice,
ci ºi pe cei ce rezultã din activitatea complexã circumscrisã platformei
industriale, în aceastã accepþiune putându-se concepe o gestiune a
substanþelor poluante în factorii de interes zonal.
În cazul poluãrii transfrontierei, poluanþii urmãriþi (SOx) se evidenþiazã
direct din potenþialul poluant al platformelor.
4. Controlul cantitãþii de poluanþi generaþi de unitatea industrialã este
înlesnit de faptul cã se cunosc consumurile specifice teoretice ºi reale,
precum ºi deºeurile de fabricaþie (subproduse de proces), fiind mult mai
uºor de calculat din gestiunea întreprinderii decât indirect, din concentraþiile
substanþelor poluante determinate în factorii de mediu, în afara platformei
industriale.
5. În gestiunea calitãþii factorilor de mediu (bazine hidrografice, zone
forestiere, terenuri agricole etc.) timpul de persistenþã a substanþelor
poluante în mediu poate fi un element de care sã se þinã seama la
elaborarea strategiilor, politicilor sau mãsurilor de protecþie sau de refacere
a mediului.
6. Impunerea unei dinamici descendente a cantitãþii de poluanþi
(privitã prin cei trei indicatori) obligã întreprinderile sã-ºi informatizeze
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sistemele de fabricaþie, sã devinã sensibile la noutãþile în domeniu, sã se
alinieze la performanþele tehnice ºi economice reprezentative pe plan
mondial.
Trecerea la economia de piaþã a unitãþilor industriale va stimula acest
proces de modernizare continuã; sistemele de producþie care nu vor putea
sã-ºi schimbe comportamentul, rãmânând la cel static, rigid, nu vor
supravieþui concurenþei.
7. Ieºirea datelor statistice despre potenþialul poluant de sub obrocul
secretului va conºtientiza opinia publicã asupra pericolului existenþei unor
unitãþi economice pentru sãnãtatea oamenilor, animalelor, calitatea
mediului, ceea ce va avea efect pozitiv asupra generatorilor de poluanþi.
*
*
*
Cu influenþã asupra legislaþiei ce urmeazã a se elabora privitor la
protecþia mediului în România, se reþin urmãtoarele propuneri:
a) completarea actelor normative privitoare la evidenþa statisticã a
protecþiei mediului1 cu metodologia propusã ºi redatã, in extenso,
în anexa 3.1;
b) statuarea obligativitãþii unitãþilor economice de a-ºi evalua
potenþialul poluant, de a-l face cunoscut nu numai autoritãþilor
guvernamentale, dar ºi autoritãþilor administrative locale. Datele ce
privesc potenþialul poluant al unei unitãþi economice nu sunt
secrete, ele afectând colectivitãþi mari de oameni, modificând
ireversibil mediul, pe perioade lungi de timp;
c) statuarea obligativitãþii unitãþilor economice de a imprima, de la un
an la altul, dinamica descrescãtoare potenþialului poluant (privit
prin cei trei indicatori caracteristici) pânã la încadrarea în echilibrul
ecologic;
d) fixarea unor limite normale pentru CMA a unor poluanþi deversaþi
în bazinele hidrografice astfel ca în stabilirea acestor limite sã prevaleze necesitatea menþinerii calitãþii apelor bazinelor ºi asigurãrii,
astfel, a condiþiilor tehnice ºi economice de funcþionare a unitãþilor
economice situate în aval de generatorii de poluanþi.

1

Norme tehnice pentru completarea dãrilor de seamã statistice de stat nr. 20/1987 privind protecþia mediului înconjurãtor, emise în baza Decretului nr. 15/1986, DCS, 1987.
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Capitolul 4. PÂRGHIILE ECONOMICE –
MIJLOACE DE CONTROL ªI PROTECÞIE
A MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Dezvoltarea acceleratã din ultimele decenii a demonstrat relaþia strânsã
existentã între creºterea economicã ºi modificãrile ce se produc în mediu,
dând un puternic impuls preocupãrilor de asigurare a îmbinãrii lor armonioase,
materializate în recentul concept, ºi respectiv modelul de “dezvoltare viabilã”.
“Orice politicã de dezvoltare care nu este ancoratã într-un context ecologic
este sortitã eºecului. Acum succesul începe cu formarea unei strategii de
dezvoltare economicã în funcþie de potenþialul ecologic”1, aratã Lester Brown.

4.1. Abordarea economicã a protecþiei mediului înconjurãtor
Mediul era protejat natural, la începuturile dezvoltãrii societãþii omeneºti, prin posibilitãþile reduse ale omului de a interveni ºi transforma natura.
Treptat, pe mãsura industrializãrii societãþii umane, activitãþile generatoare
de poluare au depãºit capacitatea de autocurãþire ºi autoregenerare a
factorilor de mediu ajungând astãzi sã punã în pericol însãºi existenþa vieþii
ºi a planetei noastre.
Progresul tehnico-ºtiinþific realizat în ultimile decenii a afectat echilibrul
natural om-mediu, prin accentuarea riscului real de epuizare a unor resurse,
modificarea calitãþii aerului, apei, solului ºi ecosistemelor, sporirea volumului
de deºeuri ºi diversificarea lor, realizarea unor tehnologii generatoare de
materiale reziduale ºi toxice ce au constituit originea accidentelor2 tot mai
frecvente, creând noi riscuri pentru sãnãtatea oamenilor ºi a mediului.
Pentru limitarea efectelor negative asupra mediului a fost adoptat principiul
“cel ce polueazã plãteºte” (“Polluter Pays Principle”)3, integrat politicii de
1

L. Brown, Starea lumii, în “Sinteza”, nr. 81/1989, p. 11
În Franþa, numai în anul 1987 au avut loc 424 de accidente determinate fie de
neglijenþe în intreprinderi industriale (326), fie de nerespectarea normelor de transport
al materialelor periculoase (32), de origini diverse sau necunoscute (66). Dintre
acestea, 162 au avut ca efect poluarea apelor, 34 crearea de nori toxici sau poluarea
atmosferei ºi a florei, cu consecinþe grave asupra omului. Vezi: “Anales de la Voirec et
de l’enviroment”, nr. 11-1473, 1988, p. 368.
3
Perspective économique generale jusqu’en l’an 2000, ONU, Commission Economique
pour L’Europe, New York, 1988, p. 192.
2

380
protecþie a mediului înconjurãtor bazat pe mãsuri coercitive sub formã de
amenzi, taxe, alte penalitãþi ºi sancþiuni economice percepute, de exemplu,
pentru emisii sau deversãri de substanþe toxice, evacuãri de deºeuri etc.
Aplicarea acestora presupune existenþa posibilitãþii exercitãrii controlului
asupra degradãrii mediului. Experienþa aratã însã cã este din ce în ce mai
dificil de a exercita un control eficient ºi real datoritã imposibilitãþii detectãrii
sau mãsurãrii efectului cumulat în timp al tuturor felurilor de poluare ºi a extinderii lui pe mari întinderi fãrã posibilitate de localizare, a lãrgirii numãrului
activitãþilor cu efecte de degradare ºi a formelor concrete pe care le iau1.
Faptul cã multe din efectele de degradare a mediului depãºesc graniþele
naþionale implicã adoptarea unor programe de control internaþionale ce nu
pot fi implementate în lipsa unor organisme internaþionale corespunzãtoare,
demonstrând, încã o datã, cã problemele globale (protecþia mediului, malnutriþia în þãrile în curs de dezvoltare, eradicarea unor boli etc.) nu pot fi tratate
ºi soluþionate decât global. Aceste impedimente, la care se adaugã efectele
reduse obþinute prin promovarea unor politici coercitive în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor, concretizate în diferenþele extrem de mari de la o
þarã la alta, de la o regiune la alta, în ceea ce priveºte evoluþia cantitãþii
agenþilor poluanþi, au determinat guvernele ºi specialiºtii sã gãseascã noi
soluþii în rezolvarea problemelor protecþiei mediului înconjurãtor. Astfel,
potrivit studiilor ONU2, deºi cheltuielile pentru protecþia mediului înconjurãtor
au ajuns sã reprezinte între 0,5 ºi 2% din produsul intern brut al þãrilor
membre ale Comunitãþii Economice Europene, totuºi costul pagubelor prin
poluare în aceste þãri este de 3-5% din produsul intern brut. Aceasta
semnificã de fapt cã ele continuã sã-ºi “delapideze” patrimoniul natural,
deoarece capacitatea de asimilare a mediului este depãºitã din cauza
1

J.M. Culbertson inventariazã ºase impedimente ale controlului efectiv al degradãrii
mediului în epoca modernã, caracterizate astfel: a) unele feluri de poluare sunt dificil
de detectat sau mãsurat; b) efectele negative ale câtorva activitãþi distrugãtoare de
mediu produc doar mai târziu substanþiale rãmâneri în urmã; c) multe din efectele
negative ale activitãþilor contemporane nu sunt localizate ºi pot fi simþite pe scarã
globalã; d) problemele internaþionale de control pun probleme ce sunt greu de rezolvat
în lipsa unor instituþii internaþionale; e) problema controlului este cu atât mai dificilã cu
cât numãrul activitãþilor de degradare a mediului este mai mare, cuprinzând multe
aspecte de producþie ºi consum; f) lipsa formei de cunoaºtere, a tehnicii înþelegerii
naturii ºi caracterul indirect al pagubelor produse mediului fac ca analiza problemelor ºi
implementarea politicã a mãsurilor de control sã fie foarte dificile. Vezi: J.M.
Culbertson, Economic Development: An Ecological Approach, 1971, p. 111-112.
2
Perspective économique générale jusqu’en l’an 2000, ONU, New York, 1988, p. 26.
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insuficienþei mãsurilor de protecþie ecologicã -, ceea ce demonstreazã cã
politicile coercitive în domeniul protecþiei mediului sunt insuficiente.
Agenþii economici preferã, în condiþiile actualelor taxe, penalizãri,
amenzi, mai degrabã sã plãteascã decât sã ia mãsuri drastice de reducere
a surselor de poluare, întrcât acestea din urmã solicitã fonduri mari atât investiþionale, materiale, cât ºi imateriale, diminuându-le profiturile. De aceea,
în ultimii ani, mãsurile coercitive au fost însoþite de altele “corective ºi curative”. Guvernele, conducerile unitãþilor economice generatoare de agenþi cu
potenþial poluant ºi-au intensificat eforturile pe linia îmbunãtãþirii tehnologiilor în vederea reducerii gradului lor de poluare, a perfecþionãrii dispozitivelor
de control, a modului lor de funcþionare, a utilizãrii unor noi ºi perfecþionate
echipamente de tratare ºi prelucrare a rezidurilor ºi deºeurilor etc.
În perspectivã se constatã tendinþa de reorientare a politicii protecþiei
mediului înconjurãtor de la acþiuni “curative ºi corective” spre acþiuni de prevenire. În cadrul acestor “politici cu caracter previzional”, “anticipativ”, sunt
promovate mãsuri pentru punerea la punct ºi adoptarea unei largi game de
tehnologii ºi produse mai puþin poluante, ce implicã un volum mai mic de
materiale în lupta contra poluãrii.1 Aceasta va conduce la modificarea
importanþei diferitelor pârghii economice în implemetarea acestei politici.
Astfel, în cazul politicilor “corective ºi curative”, prin pârghiile economice des
utilizate (taxe, penalizãri, amenzi), se urmãrea constituirea unor fonduri
destinate reparãrii greºelilor deja fãcute, efectuãrii unor cercetãri care sã
descopere cauzele dezastrelor ºi sã dea soluþii de remediere. Aceasta
presupunea o creºtere economicã suficient de puternicã pentru a putea
efectua aceste plãþi, ceea ce explicã, în parte, de ce mãsurile ºi reglementãrile de protecþie a mediului sunt mult mai dure în þãrile industriale dezvoltate
ºi se aflã în stadiul embrionar în þãrile în curs de dezvoltare, fapt ce a
facilitat, de altfel, ºi transferul multor uzine generatoare de agenþi poluanþi în
aceste zone. Taxarea factorilor poluanþi, ca mijloc financiar de constrângere
a generatorilor de poluanþi industriali sã plãteascã pentru poluarea mediului
ºi pentru refacerea lui, îºi gãseºte suportul în teoria economicã a externalitãþilor ºi constituie urmarea faptului cã factorii de mediu nu au preþ.
În cazul “politicii anticipative”, pârghiile economice utilizate urmãresc
orientarea distribuirii resurselor spre activitãþi de cercetare ºi de luptã contra
poluãrii, în speranþa reducerii investiþiilor pentru corectarea efectelor nocive

1

Perspective économique générale jusqu’en l’an 2000, ONU, New York, 1988, p. 26.
J.M. Culbertson, Economic Development: An Ecological Approach, 1971, p. 111-113.
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asupra mediului ºi adoptarea unor pârghii ºi instrumente de descurajare
pentru acþiunile cu efect poluant asupra mediului.
Aceasta implicã, pe parcursul cercetãrilor, analize detaliate realizate
de grupe interdisciplinare pentru a evidenþia consecinþele ecologice ale
descoperirilor ºi transpunerii în practicã a rezultatelor cercetãrilor ºtiinþifice
ºi a preveni, încã din faza de cercetare, riscul realizãrii unor produse,
tehnologii potenþial generatoare de agenþi poluanþi. În acest fel, decizia de
continuare sau nu a cercetãrilor se va lua în funcþie de riscul sau avantajul
estimat. Channcey Star a definit “riscul” ca “probabilitatea statisticã a
deceselor per orã de expunere a individului la activitatea respectivã” ºi
“avantajul” ca “valoarea echivalentã în dolari obþinutã de un individ de pe
urma acestei activitãþi”1, arãtând cã riscul creºte aproximativ proporþional cu
avantajul ridicat la puterea a treia.
Analizând prin prisma riscului ºi a avantajului, specialiºtii au pus în
evidenþã necesitatea adoptãrii, în cadrul politicilor naþionale ale þãrilor membre ale Pieþei Comune, a unor reglementãri severe vizând: reducerea pânã
în anul 2000 cu minim 20% a emisiei de CO2, prevenirea introducerii unor
noi chimicale susceptibile de a afecta stratul de ozon, reducerea cu 80%
faþã de nivelul actual a emisiei de SO2 ºi cu 50% a celei de oxizi de azot,
oprirea completã a poluãrii mediului ºi stoparea folosirii puterii nucleare ºi
controlul realizãrii acestora prin utilizarea largã a pârghilor economice de
genul barierelor fiscale, al taxelor ºi al altor instrumente fiscale.

4.2. Experienþa mondialã privind utilizarea pârghiilor
economice în asigurarea protecþiei mediului înconjurãtor
Semnalul de alarmã tras de specialiºti cu privire la degradarea
puternicã a mediului înconjurãtor a canalizat eforturile guvernelor diferitelor
þãri spre gãsirea unor soluþii viabile care sã stopeze acest periculos proces,
printre care se numãrã ºi reglementãri ce prevãd sancþiuni bãneºti (amenzi,
penalizãri) sau privare de libertate pentru cei care prin activitatea lor
contribuie la degradarea mediului înconjurãtor, aºa cum rezultã din datele
tabelului 4.1.
Experienþa a demonstrat însã cã sistemul de amenzi ºi penalizãri,
chiar penale, nu asigura decât slabe compensaþii pentru acþiunile de degradare a mediului ºi nu constituia o soluþie eficientã pentru protejarea lui. De
aceea eforturile au continuat, specialiºtii apelând într-o mai mare mãsurã la
instrumente ºi pârghii economice, pe de o parte pentru a determina utilizarea
raþionalã a resurselor ºi împiedicarea creãrii unor dezechilibre ecologice
1

B.C. Commoner, Cercul care se închide, Editura Politicã, Bucureºti, 1980, p. 203.
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ireversibile, iar pe de altã parte, pentru intensificarea preocupãrilor privind
refacerea deteriorãrilor provocate în perioadele anterioare. În acest mod se
încearcã reorientarea de la mãsuri nonstimulative la altele de naturã
stimulativã, care pot avea mai mare impact asupra eforturilor generale de
protecþie ºi control al mediului înconjurãtor. Se reþin dintre acestea
sistemele de taxe extrem de variate percepute în diferite þãri ca stimulente
financiare ale acþiunilor de protecþie a mediului înconjurãtor, prezentate, cu
titlu exemplificativ, în tabelul 4.2.
Tabelul 4.1
Sancþiuni contravenþionale ºi penale pentru acþiuni
de degradare a mediului aplicate în diferite þãri
Þara
Belgia

Reglementarea
Fapta pedepsitã
Legea din 26 martie - Depunere de obiecte sau
diverse materii vãtãmã1971 privind protecþia apelor de suprafa- toare în apele din reþelele
hidrografice publice sau
þã împotriva poluãrii
de coastã;
- Vãrsare de lichide conþinând materii sau substanþe nocive;
- Introducerea gazelor
nocive în apã;
- Deversarea fãrã autorizaþie a apelor folosite în reþelele hidrografice sau canale publice;
- Distrugerea instalaþiilor de
epurare sau împiedicarea
funcþionãrii acestora;
- Neacceptarea controlului
de cãtre funcþionarii societãþii de protecþie;
R.F. Germania Codul penal, para- Delicte sãvârºite din
graful 324 cu privire
neglijenþã;
la poluarea apelor
- Delicte cu consecinþe
extrem de grave pentru
mediu ºi populaþie;
- Infracþiuni de degradare a
mediului (aer, apã, sol);
India
Instrucþiunile Comisiei - Nerespectarea instrucþiunilor Comisiei de stat pende stat pentru poluatru poluarea apei ºi deverrea apei ºi deversasarea apelor reziduale.
rea apelor reziduale

Tipul de pedeapsã
- Amendã de la 26 la
5.000 franci belgieni

- Închisoare de la 6 la
8 luni

- Închisoare 1-2 ani
- Închisoare pânã la
10 ani
- Amenzi pânã la
100.000 mãrci
- Închisoare pânã la 3
luni;
- Amendã de 3.000
rupii.

Sursa: Prelucrãri dupã “Experienþe pe plan internaþional în protecþia mediului încojurãtor”,
Caiet de studiu, nr. 114, Bucureºti, 1986, IES, p. 132-135.
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Tabelul 4.2
Instrumente financiare pentru protecþia mediului înconjurãtor
împotriva poluãrii industriale aplicate pe plan mondial
Modul de taxare

Anul începerii
Þara unde se aplicã
Sursa
aplicãrii
taxarea
bibliograficã
Taxare pe factori de mediu ºi Dupã 1970
Franþa, Finlanda, RFG,
1
alocarea de subvenþii bugetaOlanda, Norvegia, Suedia,
re pentru întreprinderi care
Elveþia, Marea Britanie,
trebuie sã-ºi menþinã compeAustralia, Belgia, Danemartitivitatea pe piaþã externã
ca, Italia, SUA, Canada.
Taxarea substanþelor poluante 1964-1981
Australia, Belgia, Dane1
descãrcate în factorii de mediu
marca, RFG, Olanda, SUA
Taxarea pe poluanþi conþinuþi Se aplicã în
Olanda, Norvegia, Suedia,
1
în produsele finite:
prezent
SUA
- sulf în combustibili;
- îngrãºãminte chimice;
- baterii electrice cu mercur ºi
cadmiu;
- produse pesticide;
- materii prime pentru industria
chimicã.
Taxe pentru acordarea de
Se aplicã în
Australia, Belgia, Dane1, 2
licenþe de fabricaþie a produ- prezent
marca, RFG, Norvegia,
selor generatoare de noxe
Olanda, Suedia, Anglia
Taxe pe benzina cu aditivi pe 1985-1989
Finlanda, RFG, Olanda,
1, 2
bazã de plumb
Norvegia, Suedia, Elveþia,
Marea Britanie
Politici flexibile de preþuri ºi
1990
Japonia
3
impozite (avantaje fiscale ºi
penalitãþi)
Taxarea pe utilizarea îngrãºã- 1985-1987
Suedia, SUA
4, 5
mintelor chimice cu azot
Sursa: 1) Manea, Gh.; Hornianschi, N.; Popescu, T., Reducerea impactului proceselor de
fabricaþie din ramurile industriei chimice ºi metalurgiei asupra mediului
înconjurãtor, IEI, 1989; 2) Esposito, O., “Essence sans plomb”, în L’Usine
Nouvelle, nr. 2216, 20 aprilie 1989, p. 70-72; 3) Revista economicã, nr. 35 din 1
septembrie 1989; 4) Nitrogen, nr. 162, iulie-august 1986, p. 22-25; 5) Fertilizer
International, nr. 248/ 29 aprilie 1987, p. 3.

Sistemele de taxe cuprind diferite tipuri de taxe, ºi anume:
− taxa pentru daunele provocate de generatorii de noxe ce trebuie,
aºa cum spune Pigou, sã fie egalã cu valoarea pagubelor sociale
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−
−
−

−

−

1

cauzate1; acest lucru este dificil de realizat din cauza lipsei unui
mecanism de mãsurare a acþiunii poluanþilor asupra mediului,
persistenþei în mediu pe termen lung ºi efectului lor cumulativ,
acþiunii sinergice cu alþi poluanþi etc.;
taxa pentru costul serviciilor de colectare ºi tratare a deºeurilor
solide ºi a apei uzate de cãtre autoritãþile locale;
taxa pentru obþinerea unor sisteme de autorizare ºi licenþã în
“monitoring” pentru activitãþile generatoare de noxe2;
taxe percepute pentru producerea unor produse ce provoacã
poluare în procesele de fabricaþie, consum ºi desfacere, ca, de
exemplu: lubrifianþi, diferiþi combustibili, fertilizanþi, pesticide etc. 3;
taxa asupra emisiilor nocive, cu efect stimulativ economic, reprezentând preþul “optim” al emisiei (raportat la unitatea de mãsurã
pentru poluant) faþã de cheltuielile de tratare a acesteia. O formã a
acestuia o constituie “impozitul universal pentru fiecare unitate de
substanþã poluantã emisã în mediu”, propus de specialiºtii americani4. A. Iancu definea aceastã taxã ca “preþul optim de emisie pe
unitate de poluant (lei/t sau mc), reprezentând acel nivel al cheltuielilor pentru acþiunile antipoluante la care, la o creºtere suplimentarã a acestora, nu se mai poate obþine un efect (avantaj) economic ºi social suplimentar echivalent, ci un efect mai mic” 5;
taxa ECO pentru folosirea resurselor ºi plata poluãrii rezultate, prin
care se urmãreºte schimbarea atitudinii consumatorului6 ºi care a
fost propusã la Congresul pentru Economie ºi Dezvoltare Durabilã
de la Washington din ianuarie 1990;

A.C. Pigou, The Economics of Welfare, Macmillan and Co. Limited, Londra, 1932.
Un exemplu în acest sens îl constituie aºa-numitele “drepturi de poluare” vândute de
stat la licitaþie ºi care permit poluarea (aerului, râurilor) în limitele indicate de document
fãrã a depãºi capacitatea de autoapãrare a mediului ºi a instalaþiilor existente pentru a
contribui la protecþia lui. Se realizeazã astfel o adevãratã “piaþã a poluãrii” – vezi N.N.
Constantinescu, Economia protecþiei mediului ambiant, Editura Politicã, Bucureºti,
1976, p. 72.
3
J.Ph. Barde, The Economic Approach to the Environment; în “The OECD Observer”, nr.
158/1989, p. 13-15.
4
Experienþe pe plan internaþional în protecþia mediului înconjurãtor, “Caiet de studiu”, nr.
114, Institutul de Economie Socialistã, Bucureºti, 1986, p. 133.
5
A. Iancu, Creºterea economicã ºi mediul înconjurãtor, Editura Politicã, Bucureºti, 1979,
p. 153-154.
6
Friends of the earth international, Vienna, 17 march 1990, p. 2.
2
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− taxa combinatã atât pentru daunele provocate de poluare, cât ºi
pentru cantitatea de substanþe descãrcate în mediu.
Analizând efectele aplicãrii unora dintre aceste taxe, J. Galbraith
aprecia cã plata pentru daunele aduse naturii constituie un mijloc ineficient
în asigurarea protecþiei mediului înconjurãtor, întrucât nu asigurã decât
compensarea distrugerilor ºi în mai micã mãsurã preîntâmpinarea lor.1 Mulþi
economiºti considerã cã efectul stimulativ al acestor sisteme de taxe ar
consta în mãrimea lor, care ar descuraja agenþii economici în desfãºura-rea
unor activitãþi cu efecte potenþial poluante asupra mediului înconjurãtor, mai
ales în condiþiile practicãrii unor sisteme progresive de taxe.
În valori absolute, taxele includ:
− cheltuieli pentru neutralizarea poluanþilor ºi pentru controlul
intensitãþii fenomenului;
− cheltuieli pentru refacerea mediului înconjurãtor;
− cheltuieli pentru folosirea surselor de apã, a solului etc.
În valori relative, taxele de poluare pot fi stabilite în procente din volumul vânzãrilor, al beneficiului, din preþul unor produse cu potenþial poluant
(îngrãºãmânte chimice, carburanþi2) sau pe tona de produs descãrcat în
mediul ambiant (de exemplu, o taxã de 25 de cenþi pentru o livrã – 453 gr. –
de sulf emis în atmosferã3).
Stabilirea acestor taxe trebuie sã se facã þinând cont de faptul cã, în
timp, costul controlului mediului înconjurãtor a crescut din cauza complexitãþii tehnicilor de mãsurare a noxelor deversate în mediu, iar eliminãrile de
noxe, deºeuri ºi alþi agenþi poluanþi trebuie reduse la niveluri potrivite
exigenþelor de a avea aer, apã de calitate, de a nu se infesta solul. Mai
mult, aceste taxe trebuie sã constituie surse de venituri pentru acoperirea
cheltuielilor implicate de refacerea mediului în unele zone puternic afectate,
urmãrindu-se astfel restabilirea echilibrului om-economie-mediu.
Pentru a fi eficiente, aceste taxe nu trebuie sã fie rigide, ci flexibile,
existând posibilitatea lãrgirii ariei lor de aplicare, a înlocuirii unor tipuri de
taxe cu altele, a ajustãrii mãrimii lor, a revizuirii pe baza analizei ritmurilor ºi
a efectelor concrete obþinute prin aplicarea lor.
1

J.K. Galbraith, Economics and the Public Purpose, p. 288.
Taxa pe carburanþi apare imperios necesarã dacã se are în vedere cã, în R.F. Germania, de exemplu, sectorul de transport emite monoxid de carbon (în proporþie de 74%
din totalul existent în atmosferã), oxid de nitrogen (61%) ºi hidrocarburi (52%), vezi:
Transport Policy and the Environment, ECMT Ministerial Session, OECD, 1990, p. 173.
3
Should Pollution Be Taxed, în “Economic Impact”, nr. 4/1988, p. 30.
2
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Economistul specializat în problema resurselor, David Terkla, aratã în
studiile sale cã taxele de poluare constituie surse eficiente de sporire a
veniturilor ce pot avea ca efect reducerea deficitelor cheltuielilor publice ºi
prin “mãsurarea acestor sporuri” s-ar putea diminua mãrimea altor taxe
periculoase, cum ar fi “taxele pe veniturile muncii”. El estima cã în SUA,
dacã veniturile din taxele pe sulf ºi materiale pulverulente ar substitui
încasãrile taxelor pe veniturile din muncã, atunci volumul economiilor în
societate ar spori de la 600 mil. $ la 3.100 mil. $1.
Pentru ca taxele percepute pentru protecþia mediului înconjurãtor sã
fie eficiente, ar trebui ca ele sã furnizeze stimulente care sã determine toþi
agenþii economici sã descopere ºi sã foloseascã metodele cu cost minim de
control al emisiilor de noxe, tehnologiile ºi produsele cele mai puþin
poluante.
Utilizarea unuia sau altuia dintre sistemele de taxare prezentate sau
chiar combinarea lor într-un sistem complex de taxe pentru protecþia
mediului înconjurãtor au atât avantaje, cât ºi dezavantaje.
Astfel, de exemplu, aplicarea sistemului de “autorizaþii sau licenþe de
poluare” în locul taxei asupra emisiilor nocive are avantajul cã, fiind acordat
în numãr limitat, oferã posibilitatea controlului direct al nivelului emisiilor prin
simpla contabilizare a autorizaþiilor emise, fãcând posibilã menþinerea unei
limite nepericuloase pentru mediu a cantitãþilor de poluanþi deversaþi. Pentru
a fi mai eficient, acest sistem al autorizaþiilor poate fi cuplat cu penalizãri ºi
amenzi extrem de ridicate pentru cazul nerespectãrii prevederilor cuprinse
în autorizaþie, ceea ce ar obliga agenþii economici potenþial poluanþi sã-ºi
punã la punct sisteme proprii eficiente de control al noxelor, deºeurilor,
reziduurilor deversate în mediu.
Sistemul de taxe pe produsele cu potenþial poluant (carburanþi,
îngrãºãminte, autovehicule etc.) conduce la sporirea preþului acestora,
descurajând cumpãrãtorii sã le achiziþioneze ºi, implicit, producãtorii sã le
fabrice2. Acest sistem poate fi combinat, în anumite perioade, cu “taxe
suplimentare pentru mediu”, reprezentând, de fapt, preþul pe termen scurt al
cererii excesive de astfel de produse în scopul optimizãrii cererilor în funcþie
de efectele destructive asupra mediului ºi diminuând puterea pieþei
produselor cu potenþial poluant.
1
2

W.E. Oates, Should Pollution Be Taxed, în “Economic impact”, nr. 4/1988, p. 30.
De exemplu, automobilele americane prevãzute cu convertori catalitici ºi alte
dispozitive pentru controlul poluãrii costã cu 500-1000 dolari mai mult decât maºinile ce
nu au aceste dispozitive. Vezi: P.R. Portney, Environment Benefits Vs costs: Achieving
a Balance, în “Economic Impact”, nr. 4/1988, p. 33.
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Rezultã, aºadar, cã aplicarea într-un sistem agregat a diferitelor taxe
de poluare poate contribui la folosirea raþionalã a resurselor ºi a mediului
(prin aplicarea taxelor ECO), la stimularea invenþiilor, inovaþiilor în domeniul
tehnologiilor ºi produselor nepoluante, la utilizarea unor substanþe cu efect
poluant astfel încât sã producã minimul de efecte distrugãtoare etc.
Nu trebuie uitat însã cã toate aceste sisteme de taxare prezintã ºi
inconveniente derivate atât din imposibilitatea mãsurãrii exacte a cantitãþii
de noxe deversate în mediu ºi a efectelor lor, întrucât poluarea nu poate fi
îngrãditã într-un perimetru precis, ea depãºind frontierele, cât ºi din faptul
cã nu se poate ºti câte din daunele provocate sunt datorate cumulãrii în
timp a diferiþilor agenþi poluanþi ºi câte acþiunii lor sinergice asupra mediului
ambiant.
Pentru a fi eficiente atât amenzile, penalizãrile, cât ºi taxele pentru
daunele produse mediului, ele trebuie sã întreacã “profitul potenþial al managerilor”1. Numai astfel se creeazã posibilitatea stimulãrii acþiunilor de refacere a mediului.
Paralel cu aceste pârghii financiare, statul utilizeazã, în scopul asigurãrii protecþiei mediului înconjurãtor, ºi finanþarea de la buget, adicã subvenþiile. Acestea sunt dirijate atât pentru despãgubirea persoanelor afectate de
accidentele cu efect asupra mediului înconjurãtor (foc, accidente nucleare,
cutremure etc.), cât ºi pentru protecþia ºi controlul apei, protecþia pãsãrilor,
peºtilor, animalelor, a peisajului, pentru susþinerea cercetãrilor pentru
tehnologii ºi produse nepoluante, pentru propagandã în scopul modificãrii
comportamentului omului faþã de mediu. Astfel, de exemplu, subvenþiile
alocate pentru protecþia mediului în Elveþia au crescut, în perioada 19701988, de peste 5,4 ori, fiind destinate în anul 1988 în proporþie de 50,9%
protecþiei naturii, peisajului ºi faunei ºi 48,7% lucrãrilor de protecþie în
silviculturã. În Franþa, cheltuielile bugetare pentru protecþia mediului
înconjurãtor au scãzut cu 1,6% în anul 1989 faþã de anul 1988, cunoscând,
în general, evoluþii extrem de diferite de la un an la altul ºi fiind destinate, în
principal, unei mai bune supravegheri a riscurilor ºi poluãrii, conservãrii ºi
punerii în valoare a patrimoniului naþional ºi dezvoltãrii cercetãrii ºtiinþifice
referitoare la mediu. Sumele destinate cercetãrilor ºtiinþifice sunt încã
insuficiente, fiind de 6 ori mai mici decât cele alocate de R.F. Germania2.
1
2

A call for action now – from Norwegian NGO delegation to the Donau meeting, 1990, p. 3.
Buget de l’environnement 1989, în “De la Voire et de l’Environnement”, nr. 11, 19731988.
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În þãrile capitaliste dezvoltate, aplicarea pârghiilor ºi instrumentelor
economice este însoþitã de reglementãri privind anularea unor privilegii sau
taxe, ca, de exemplu: anularea unor privilegii pentru marii consumatori de
forme poluante de energie, combustibili sau desfiinþarea unor taxe pentru
instalarea contoarelor de apã, energie etc. Aceste reglementãri urmãresc fie
stabilizarea consumurilor la niveluri reduse, fie înlocuirea sau reducerea
agenþilor poluanþi utilizaþi în diferite procese de producþie. Aplicarea ºi urmãrirea modului concret de folosire a tuturor acestor pârghii, instrumente ºi reglementãri implicã un mare numãr de instanþe ºi organizaþii guvernamentale.
Astfel, numai la nivelul celor 14 þãri membre ale OECD, au fost inventariate 150 de instanþe de aplicare a instrumentelor economico-financiare
(inclusiv subsidii)1. Un rol deosebit l-a avut înfiinþarea în R.F. Germania,
Austria etc. a “poliþiilor ecologice”, menite sã controleze ºi sã sancþioneze
acþiunile cu efecte dãunãtoare asupra mediului înconjurãtor.

4.3. Aspecte privind utilizarea pârghiilor economico-financiare
în asigurarea protecþiei mediului în þara noastrã
În România, necesitatea sporirii preocupãrilor privind protecþia mediului
înconjurãtor atât prin utilizarea largã a pârghiilor ºi instrumentelor economicofinanciare, cât ºi prin alte mãsuri (organizatorice, de restructurare a unor
ramuri industriale etc.) devine stringentã.
În ultimii 17 ani, aceste preocupãri au fost reflectate în Legea nr.
9/1973 privind protecþia mediului înconjurãtor, ce prevede ºi instrumentele ºi
pârghiile economice posibil de utilizat în transpunerea în fapt a politicii acestui domeniu. Nu lipsesc, evident, dintre instrumentele economice practicate,
amenzile, penalizãrile pentru cazurile de încãlcare a reglementãrilor în vigoare
referitoare la protecþia mediului ambiant, care, în practicã, cunosc o pondere
mai mare comparativ cu alte forme de sancþionare (de exemplu, penalã).
Analiza datelor existente în acest sens relevã faptul cã, în perioada
1986-1989, valoarea medie a penalizãrilor pe ansamblul þãrii a crescut de
14,6 ori, în timp ce numãrul total al acestora a scãzut cu 34%, ceea ce
denotã o sporire a cuantumului acestor penalizãri, aºa cum rezultã din
tabelul 4.3. Aceasta indicã o tendinþã de intensificare a preocupãrilor privind
respectarea prevederilor legislative în acest domeniu, ce se înscrie în
orientãrile prezentate anterior în diferite þãri puternic industrializate de pe
plan mondial.
1

J.Ph. Barde, The Economic Approach to the Environment in the OECD, în “Observer”,
nr. 138 iunie-iulie 1989, p. 13-15.
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Tabelul 4.3
Evoluþia ºi structura penalizãrilor pentru nerespectarea prevederilor
legale privind protecþia mediului înconjurãtor în perioada 1986-1989
Ministerul

Numãrul pena- Valoarea medie a Structura valorii totalizãrilor în: unei penalizãri (în lei) le a penalizãrilor (%)
1986
1989
1986
1989
1986
1989
Total România, din care: 1.169
776
579,8 12.779,1
100
100
M. En. Electrice
1
17
500
802,9
N.S.
0,1
M. Minelor
53
60
1.084,9
1.267,5
8,4
0,7
M. Petrolului
40
58.019,9
23,4
M. Ind. Metalurgice
15
36
480
683,3
1,0
0,2
M. Ind. Construcþiilor de
Maºini
3
5
300
503
0,1
M. Ind. Electrotehnice
4
13
450
1.523,1
0,2
0,1
M. Ind.Chimice
319
173
1.344,8
1.152,9
63,2
2,0
M. Ind. Uºoare
9
12
1.094,4 57.765,7
1,4
6,9
M. Industrializ. Lemnului
38
22
430,8
653,4
2,4
0,1
M. Construcþiilor
Industriale
2
75
M. Ind. Alimentare
26
40
1.484,6
993,7
5,6
0,4
Uniunea Naþ. a CAP
14
33
1.235,7
1.624,2
2,5
0,5
M. Agriculturii
43
55
913,4
1.065,4
5,7
0,5
Asociaþia Economicã
Intercooperatistã pentru
creºterea ºi îngrãºarea
porcilor SEMLAC
1
1.000
Cons. Naþ. al Apelor
4
875
Cons. Pop. Judeþene
640
84
86,6
1.327,3
8,1
1,1
M. Transp. ºi Telecom.
180
34.917,5
64,0
M. Ind. de Util. Greu
5
800
1,4
Sursa: Prelucrãri date de la Comisia Naþionalã de Statisticã.

Se remarcã faptul cã, deºi la nivelul anului 1986 Consiliile Populare
Judeþene au înregistrat cel mai mare numãr de penalizãri (54,7% din totalul
pe ansamblul þãrii), valoarea acestora a fost destul de redusã, reprezentând
doar 8% din totalul valorii penalizãrilor, pe primul loc situându-se Ministerul
Industriei Chimice, cu peste 63%. În timp, aceastã ierarhie se modificã,
astfel cã la nivelul anului 1989 ponderea cea mai mare a revenit Ministerului
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Transporturilor ºi Telecomunicaþiilor cu 23% din numãrul penalizãrilor ºi
64% din valoarea acestora pe ansamblul întregii þãri, urmat, pe locul al
doilea din punct de vedere al mãrimii penalizãrilor, de Ministerul Petrolului
(peste 23%).
Coroborarea acestor date cu cele referitoare la cantitãþile cele mai
mari de poluanþi deversaþi în aer, sol, apã demonstreazã lipsa unei corelaþii
între agenþii economici cu potenþial poluant ridicat ºi mãrimea sancþiunilor
acordate acestora. Cel mai frapant exemplu îl constituie Ministerul Energiei
Electrice, care, deºi a contribuit cu peste 17% în anul 1986 ºi cu circa 23%
în anul 1989 la totalul substanþelor poluante deversate în mediu (vezi datele
din tabelul 4.4), nu a fost sancþionat decât în micã mãsurã: o amendã de
500 lei în anul 1986 ºi 17 penalizãri în valoare totalã de 13.600 lei în anul
1989. Aceste date relevã clar faptul cã penalizãrile nu au fost folosite în
mod real drept un stimulent în respectarea reglementãrilor ºi reducerea
gradului de poluare.
Tabelul 4.5
Gradul de participare a agenþilor economici din diferite ministere
la poluarea aerului, apei ºi solului în anii 1986 ºi 1989
Ministerul
aer
Total România, din care:
100
M. En. Electrice
58,0
M. Minelor
M. Petrolului ºi Geologiei
1,5*
M. Ind. Chimice
0,9
M. Ind. Metalurgice
12,7
M. Ind. Construcþiilor de Maºini
0,3
M. Ind. de Util. Greu
0,6
M. Ind. Electrotehnice
0,4
M. Ind. Petrochimice
3,1
M. Industrializ. Lemnului ºi a
Mat. de Construcþii
10,2
M. Silviculturii
M. Construcþiilor Industriale
0,1
M. Ind. Uºoare
0,3
M. Transp. ºi Telecom.
2,9
M. Ind. Agriculturii
3,0
M. Ind. Alimentare
3,6
Uniunea Naþ. a CAP
-

1986
apã
100
6,0
7,2*
45,0
0,8
0,1
0,1
3,2

sol
100
1,9
94,0*
0,6
0,6
0,1
0,1
-

0,4
0,3
12,1
2,9
0,5

0,1
0,7
0,1
0,3

aer
100
64,7
0,6
0,4
4,7
10,8
1,7
0,3
-

1989
apã
100
5,9
9,8
59,8
1,6
0,2
-

sol
100
2,9
90,9
0,7
1,0
0,2
-

6,1
0,1
0,9
1,4
4,2
2,4
0,2

0,4
0,3
0,1
2,8
2,1
1,6

0,2
1,3
0,4
0,5
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Ministerul
Cons. Naþ. al Apelor
Cons. Pop. Judeþene
Altele

aer
2,3
0,1

1986
apã
21,0
0,4

sol
1,5
-

aer
0,1
1,4
-

1989
apã
15,1
0,3

sol
1,8
0,1

* Cuprinde inclusiv date de la Ministerul Minelor.
Sursa: Prelucrãri date de la Comisia Naþionalã de Statisticã.

Cauzele ar putea fi legate atât de mãrimea penalitãþilor destul de
reduse aplicate pentru abaterile de la normele existente în vigoare în þara
noastrã, cât ºi de modul de acoperire a acestora. Deosebit este totuºi faptul
cã, deºi valoarea penalizãrilor este progresivã în funcþie de mãrimea abaterii de la norme ºi caracterul repetitiv al acþiunilor de nerespectare a reglementãrilor în vigoare, ea nu a constituit o frânã în procesul poluãrii mediului,
fapt demonstrat atât de dinamica valorii penalizãrilor, cât ºi de aceea a
cantitãþilor de substanþe poluante deversate în mediu. Astfel, valoarea totalã
a penalizãrilor plãtite de unitãþile aparþinând Ministerului Energiei Electrice
în anul 1989 a fost de 1,86 ori mai mare decât media penalizãrilor
percepute pe ansamblul economiei, iar cantitatea substanþelor poluante
deversate de acestea a fost de 1,2 ori mai mare. Mai mult, valoarea medie a
penalizãrilor a crescut de la circa 580 lei la 12.779 lei pe ansamblul
economiei, indicând faptul cã actele de poluare au avut un caracter repetitiv
ºi cã au crescut încãlcãrile prevederilor normelor pentru poluanþii mult mai
periculoºi pentru mediu, pentru care se percep amenzi mai mari.
Adâncind analiza la nivelul altor categorii de pârghii ºi instrumente
economice, se constatã slaba lor contribuþie la intensificarea preocupãrilor
pentru asigurarea protecþiei mediului înconjurãtor. Astfel, una dintre
pârghiile uzitate în þara noastrã este taxa pentru folosirea terenurilor
proprietate de stat în alte scopuri decât cele agricole sau silvice, care are
mai mult rolul unei taxe de protecþie, prin constrângere, a pãmântului.
Aceastã taxã diferã în funcþie de natura obiectivelor amplasate pe
pãmânturile scoase din circuitul agricol ºi silvic, cãpãtând caracterul unei
“taxe forfetare” de 2.000 lei/km pentru o linie feratã normalã ºi 1.000 lei/km
pentru cea îngustã, 1.000 lei/km de drumuri, 0,50 lei/m2 pentru birouri,
creºe, locuinþe1. Scopul acestei forfetãri este de a raþionaliza utilizarea
pãmântului pentru alte activitãþi decât cele agricole ºi forestiere.
1

N.N. Constantinescu, Economia protecþiei mediului natural, Editura Politicã, Bucureºti,
1976, p. 250.
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Un alt instrument economic pentru protecþia pãmântului este ºi tariful
de deviz pentru folosirea definitivã sau temporarã a terenurilor agricole ºi
forestiere în alte scopuri decât producþia vegetalã sau forestierã ºi care se
plãteºte ca o diferenþã dintre tariful de deviz ºi valoarea de expropriere,
respectiv de folosire temporarã a terenului ce se cuvine proprietarului.
Aceste taxe, percepute conform reglementãrilor Legii fondului funciar din
1974, erau unele din sursele de constituire a fondului special pentru
dezvoltarea ºi ameliorarea fondului funciar.
În þara noastrã se utilizeazã în foarte micã mãsurã, ca instrumente
economico-financiare pentru protecþia mediului, “preþul apei” ºi “preþul pãmântului”. Dacã “preþul pãmântului” a fost aproape inexistent în condiþiile
dominaþiei proprietãþii socialiste, “preþul apei” perceput sub forma unor tarife
a fost aproape derizoriu, neconstituind un element de constrângere ºi îndemn
spre utilizarea raþionalã a acestei resurse extrem de importante. Aceasta
deoarece, dintr-un volum de circa 25 miliarde m3 de apã, se practicã preþuri
de cãtre organele de gospodãrire a apelor doar pentru 2 miliarde m3, cea
mai mare parte fiind, aºadar, cedatã gratuit beneficiarilor. De aici ºi lipsa de
interes pentru mãsurarea apei, bilanþul apei ºi reducerea normelor specifice
privind necesarul de apã pe produs, care, mai ales în condiþii prelungite de
secetã, creeazã mari dificultãþi în asigurarea necesarului de apã atât
industrialã, cât ºi menajerã potabilã.
Cele prezentate pânã acum denotã faptul cã în þara noastrã pârghiile
ºi instrumentele utilizate în implementarea mãsurilor de protecþie a mediului
ambiant au avut mai mult un caracter de constrângere ºi mai puþin de stimulare, ceea ce justificã, în parte, rezultatele nesatisfãcãtoare înregistrate.
Mai mult, aceasta au avut o arie limitatã de aplicare în protecþia celor trei
medii - aer, apã, sol - ºi nu au avut un rol determinant în intensificarea
preocupãrilor agentilor economici pe linia protecþiei mediului înconjurãtor,
deoarece nu au fost susþinute de puternice mãsuri ºi mecanisme de control
ºi sancþionare. Astfel, din datele existente la nivelul þãrii, rezultã cã eforturile
pe linia dotãrii cu instalaþii pentru controlul mediului au scãzut, valoarea
totalã a acestor instalaþii reducându-se cu circa 71% în anul 1989 faþã de
anul 1985 (adicã o diminuare absolutã de 524 mil. lei). Ele au ajuns sã
reprezinte doar 0,5% din totalul fondurilor fixe pentru protecþia mediului în
anul 1989 faþã de 3% în anul 1985. Mai mult, aceste instalaþii lipsesc cu
desãvârºire în unitãþile cu un puternic potenþial poluant ce aparþineau
Ministerului Energiei Electrice, aºa cum rezultã din datele anexei 4.1, ceea
ce ar putea explica parþial valoarea redusã a penalitãþilor plãtite pentru
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încãlcarea prevederilor privind protecþia mediului de respectivele unitãþi.
Aceste aspecte pun în evidenþã faptul cã nu este suficientã existenþa unor
pârghii economico-financiare bine puse la punct, ci sunt necesare ºi dotãri
corespunzãtoare pentru a mãsura ºi controla cantitatea de noxe degajatã în
mediu; însã, în aceastã direcþie, rezultatele eforturilor de pânã acum sunt
nesatisfãcãtoare ºi denotã o preocupare mult mai puternicã pentru controlul
ºi protecþia apei ºi, în mai micã mãsurã, a aerului. Astfel, ponderea
instalaþiilor de protecþie a aerului a reprezentat, în anul 1989, doar 16% din
totalul fondurilor fixe pentru protecþia mediului pe ansamblu þãrii, iar cele de
protecþie a solului numai 9,7%, aºa cum demonstreazã datele din anexa
4.1. De asemenea, în anul 1989, cea mai mare parte a personalului
angrenat în acþiuni de urmãrire ºi protecþie a mediului se ocupã, în proporþie
de circa 45%, de protecþia apei, peste 42% de cea a solului ºi doar 12% de
protecþia aerului. Evoluþia în timp a acestor date denotã creºterea atenþiei
pentru controlul solului, personalul ocupat cu aceste acþiuni sporind, ca
pondere, în ansamblul personalului ocupat cu protecþia mediului ambiant, cu
circa 17 puncte procentuale în anul 1989 faþã de anul 1985, în timp ce cele
angrenate în acþiuni de protecþia aerului a scãzut cu peste 3 puncte
procentuale (anexa 4.2). Mai mult, analizele efectuate de Sanepid sau de
organizaþiile de gospodãrire a apei – ce aveau sarcini pe linia protecþiei
mediului ambiant - nu urmãreau decât o parte din elementele poluante
rãspândite în atmosferã. Astfel, de exemplu, în judeþul Dâmboviþa1, prin
Sanepid se urmãreau doar doi parametri: pulberi sedimentabile ºi pulberi de
suspensie, pentru care se acordau penalizãri în condiþiile depãºirii normelor,
fãrã a se cunoaºte nimic despre alte elemente poluante rãspândite în aer,
ca oxizi, gaze, amoniac, fenoli etc. De asemenea, nu se au în vedere
efectele cumulate ale agenþilor poluanþi în perceperea penalizãrilor. Astfel,
în cei 16 ani de când funcþioneazã, Combinatul de Oþeluri Speciale de la
Târgoviºte a degajat în atmosferã 18.368 tone de pulberi de suspensie,
ceea ce scoate în evidenþã, o datã în plus, insuficienþa eficacitate a
vechiului sistem de pârghii ºi instrumente economice practicate în þara
noastrã pentru a asigura protecþia satisfãcãtoare a mediului ambiant.
Toate acestea demonstreazã faptul cã, pentru a fi eficace, sistemul
de pârghii ºi instrumente economice utilizate în asigurarea protecþiei
mediului înconjurãtor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
− sã permitã protecþia în egalã mãsurã a tuturor factorilor de mediu,
întrucât experienþa de pânã acum a þãrii noastre aratã o preocu1

M. Bãdãlan, Poliþia ecologicã, nr. 28, aug. 1990, p. 4-5.
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−

−

−

−

−

−
−

pare mai intensã pentru protecþia apei ºi, în mai micã mãsurã, a
aerului ºi solului:
sã conjuge caracterul coercitiv cu cel stimulativ al acþiunilor de
protecþia mediului, ceea ce ar necesita ca mãrimea taxelor ºi a
penalizãrilor pentru degradarea mediului sã depãºeascã mãrimea
profitului obþinut de agenþii economici ce desfãºoarã activitãþi cu
potenþial poluant;
sã permitã luarea în considerare atât a caracterului sinergic al
acþiunii unor agenþi poluanþi, cât ºi a efectului cumulativ al unora cu
repercursiuni extrem de grave asupra mediului înconjurãtor;
sã stimuleze agenþii economici angrenaþi în activitãþi cu potenþial
poluant sã se implice activ în eforturile de refacere a mediului
degradat prin efectele nocive ale propriilor lor activitãþi;
sã contribuie la modificarea mentalitãþii privind necesitatea protecþiei
mediului înconjurãtor ca o condiþie sine qua non de supravieþuire a
pãmântului;
sã ia în considerare, pe cât posibil, toþi agenþii poluanþi ce pot avea
influenþe atât pe termen scurt, cât ºi pe termen lung asupra
mediului;
sã stimuleze conjugarea eforturilor tuturor factorilor decizionali în
acþiuni de prevenire a degradãrii mediului ºi refacerea acestuia;
sã incite la dezvoltarea ºi perfecþionarea sistemelor de mãsurã ºi
control al acþiunilor cu potenþial poluant la nivelul fiecãrui agent
economic.

4.4. Propuneri de perfecþionare a pârghiilor ºi instrumentelor
economice utilizate în scopul protecþiei ºi refacerii
mediului înconjurãtor
Analizele efectuate în subcapitolele anterioare au scos în evidenþã
faptul cã pârghiile ºi instrumentele economice utilizate în þara noastrã, dar ºi
cele practicate pe plan mondial au ca scop, în principal, protecþia mediului
înconjurãtor. Or, datele au demonstrat cã activitatea economicã desfãºuratã
de-a lungul anilor a avut un puternic impact poluant asupra mediului, ceea
ce implicã cu stringenþã acþiuni nu numai de protecþie în perspectivã, ci ºi de
refacere a ceea ce s-a deteriorat, pentru realizarea unui adevãrat echilibru
om-economie-mediu. De aceea, pentru þara noastrã, am considerat necesar
ca, în primul rând, în propunerile avansate pentru definitivarea proiectului
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legii privind protecþia mediului înconjurãtor, prezentate în anexa 4.3, sã
susþinem necesitatea extinderii domeniului legii ºi asupra problemelor
refacerii mediului înconjurãtor. În aceste condiþii, pârghiile ºi instrumentele
economice aplicate în þara noastrã în scopul protecþiei ºi refacerii mediului
înconjurãtor trebuie sã aibã atât caracter coercitiv, cât, mai ales, stimulativ,
pentru a preveni distrugerea mediului ºi a reface zonele degradate.
Acþiunea de perfecþionare a acestor pârghii ºi instrumente economice este
oportun a fi coroboratã cu cea de internalizare a costurilor poluãrii, pentru a
atinge obiectivul urmãrit: o dezvoltare economicã “viabilã” sau, cum afirmã
unii specialiºti occidentali, o “economie verde”.1
Modificãrile pârghiilor ºi instrumentelor economice utilizate pentru protecþia mediului înconjurãtor trebuie sã porneascã de la principiul bine cunoscut deja: “cine polueazã plãteºte”, care ar trebui completat, dupã pãrerea
noastrã, astfel: “ºi este obligat sã refacã ºi constrâns, în perspectivã, sã nu
polueze”. Aceasta înseamnã a îmbina caracterul coercitiv cu cel stimulativ
al pârghiilor economice. Principalele schimbãri ce se impun în þara noastrã
în utilizarea pârghiilor ºi instrumentelor economice pentru sporirea acþiunilor
de protecþie a mediului considerãm a fi urmãtoarele:
− reintroducerea preþului la unele resurse naturale, cum ar fi:
pãmântul, apa, ºtiut fiind cã în anii precedenþi nu exista categoria
de “preþ al pãmântului”, iar cea “de preþ al apei” nu reflecta decât
simbolic caracterul de produs al apei prelevate din diferite surse.
Un prim pas în aceastã direcþie îl constituie propunerea de
introducere a tarifelor pentru serviciile organelor de gospodãrire a
apelor, de exemplu, de la 3.200 lei/m3 cãdere pentru
hidrocentralele cu putere instalatã mai micã de 4 MW la 5.300
pentru cele de peste 8 MW, aºa cum rezultã din datele anexei 4.4;
− includerea în preþul real al noilor tehnologii aplicate sau în cel
implicat de extinderea ºi în alte domenii a unor tehnologii
existente, al cãror potenþial poluant este cunoscut, pe lângã
costurile evidente, ºi a costurilor ascunse (costuri sociale) plãtite,
1

Specialiºtii occidentali considerã cã primul pas important spre a ajunge la o “economie
verde” ar fi o mutaþie gradatã în domeniul taxelor, de la taxarea muncii ºi a capitalului
pânã la taxele pentru energie ºi resurse naturale, deci o modificare a pârghiilor ºi
instrumentelor economico-financiare adoptate. Vezi: Main points for consideration at
Vienna/Budapest meeting on behalf of Swedish, NGO-Reprezentatives, 13 March
1990, p. 3-5.
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−

−

−

1

2

3

în general, de fiecare individ, cum ar fi: costul întreþinerii clãdirilor,
costul medicamentelor, spitalizãrii, cheltuieli legate de spãlat1 etc.;
lãrgirea sistemului de impozare prin înlocuirea unor taxe asupra
acelor activitãþi ºi produse care provoacã poluare ºi deci, aºa cum
menþiona A.G. Pigou, “dezeconomii” externe2, luându-se în considerare ºi elasticitatea preþurilor acestor produse3, asigurându-se
protecþia tuturor factorilor de mediu;
introducerea unor sisteme de autorizaþie ºi licenþã pentru activitãþi
generatoare de noxe, ceea ce ar permite controlul cantitãþilor de
substanþe poluante degajate în mediu ºi împiedicarea atingerii
unor limite periculoase pentru capacitatea de autorefacere a
biosferei;
recalcularea taxelor plãtite pentru costul întreþinerii serviciilor de
colectare ºi tratare a deºeurilor solide ºi a apei menajere de
autoritãþile locale, în scopul creºterii efectului stimulativ al acesteia
pentru autoritãþile locale, în intensificarea preocupãrilor pentru
protecþia mediului înconjurãtor;
reconsiderarea mãrimii penalizãrilor ºi amenzilor percepute pentru
nerespectarea reglementãrilor în vigoare, prin corelarea acesteia
atât cu dimensiunea daunelor provocate, cât ºi cu gradul de
poluare pe care-l prezintã fiecare agent poluant. Pentru evitarea
riscului repetãrii acþiunilor de evacuare sau deversare în mediu a
diferiþilor agenþi poluanþi este necesarã majorarea penalizãrilor în
funcþie de caracterul repetitiv al acestor acþiuni. Un prim pas în
acest sens îl constituie propunerile fãcute de specialiºtii din þara

Serviciul militar al SUA apreciazã costul total al poluãrii atmosferice la 60 $/persoanã
anual, din care circa 20 $/persoanã pe an sunt costuri datorate poluãrii aerului prin
folosirea combustibililor fosili în industria energeticã. Vezi: B. Commoner, Cercul care
se închide, Editura Politicã, Bucureºti, 1980, p. 192.
A.G. Pigou menþiona cã în acest fel, prin impozit, mãrimea preþului produselor rezultate
din aceste activitãþi ar creºte, noul “preþ” incluzând ºi costul deteriorãrii ambientale sau
al mãsurilor de combatere, impozitul putând fi folosit de stat pentru protejarea ºi
refacerea mediului. Vezi: B. Commoner, op.cit., p. 250.
Studii recente au evidenþiat cã elasticitatea preþurilor pentru carburanþi este scãzutã ºi
în acest caz mãsurile economice trebuie, pentru a fi eficace, îndreptate în direcþia
stimulãrii achiziþionãrii de vehicule eficiente din punct de vedere energetic, prin
diferenþierea taxelor asupra maºinilor noi în funcþie de impactul asupra mediului. Vezi:
Main points consideration at Vienna/Budapest meeting on behalf of Swedish, NGORepresentatives, 13 March, 1990, p. 3-4.
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noastrã – prezentate în anexa 4.5 –, referitoare numai la abaterile
de la normele privind protecþia apelor. Se remarcã faptul pozitiv cã
nivelul penalitãþilor creºte proporþional cu mãrimea abaterilor înregistrate, dar nu ºi în funcþie de caracterul repetitiv. Majorarea în
timp a penalitãþilor este prevãzutã doar pentru depãºirea valorilor
medii zilnice ale indicatorilor de calitate înscriºi în acordurile de
gospodãrire a apelor pentru unele substanþe poluante, mergând de
la dublarea mãrimii acestor penalizãri în cel de-al treilea an pânã la
creºteri de patru ori în cel de-al cincilea an ºi urmãtorii. Stimulativ
pentru acþionarea pe linia protecþiei mediului este ºi faptul cã
mãrimea penalizãrilor este corelatã cu gradul de periculozitate al
agentului poluant asupra factorului de mediu, diferind de la 11
lei/kg de suspensii, de exemplu, la 500 lei/kg de plumb ºi 1.000
lei/kg de mercur ºi pesticide. Considerãm totuºi cã acest sistem de
penalitãþi trebuie sã fie extins pentru a asigura protecþia tuturor
factorilor mediului: atât a apei, cât ºi a aerului ºi solului. De
asemenea, ar fi necesarã studierea posibilitãþii de a majora limitele
acestor penalitãþi nu în funcþie de numãrul de ani în care acesta sa repetat, ci de numãrul de abateri consecutive înregistrate într-o
anumitã perioadã determinatã sau chiar numai dupã numãrul de
abateri sãvârºite pe fiecare agent poluant;
− utilizarea în mai mare mãsurã a subvenþiilor pentru sprijinirea, mai
ales în aceastã primã fazã de organizare pe noi coordonate a
activitãþilor pentru protecþia mediului înconjurãtor, a eforturilor de
refacere a distrugerilor provocate în perioadele anterioare ºi dotarea noilor organisme de control cu aparatura necesarã realizãrii în
bune condiþii a sarcinilor ce le revin;
− anularea privilegiilor tarifare pentru marii consumatori ºi introducerea unor impozite progresive pentru acestea;
− studierea oportunitãþii introducerii ºi în þara noastrã a taxelor pentru
degradarea provocatã de cãldura pierdutã ºi neutilizatã a centralelor electrice ºi a instalaþiilor industriale, fie prin încãlzirea fluviilor
sau altor ape de suprafaþã, fie prin modificarea climatului regional;
− analiza posibilitãþilor introducerii unor restricþii cantitative ºi calitative
la importul de produse sau tehnologii cu potenþial poluant combinate
cu tarife vamale sporite pentru aceste categorii de bunuri.
Pentru ca aceste modificãri sã-ºi facã simþite efectele benefice asupra
stãrii mediului înconjurãtor, ele trebuie însoþite de acþiuni de elaborare a unor
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standarde corespunzãtoare ale cerinþelor de protecþie a mediului, standarde
aliniate în cel mai scurt timp celor de pe plan mondial, de organizarea activitãþii de urmãrire ºi control al modului de respectare a reglementãrilor în vigoare ºi accesul liber la informaþii. Un rol pozitiv în acest sens îl va avea
constituirea inspectoratelor judeþene pentru protecþia mediului înconjurãtor,
care vor funcþiona ca adevãrate “poliþii ecologice”, dupã modelul þãrilor civilizate, ºi care ar fi necesar sã aibã o realã autonomie pentru a deveni eficace.

Capitolul 5. “INTERNALIZAREA”
EXTERNALITÃÞILOR, CALE DE DIMINUARE
A EFORTULUI SOCIAL ªI DE STIMULARE
A ACTIVITÃÞII ÎNTREPRINDERILOR
ÎN SCOPUL REDUCERII IMPACTULUI
PROCESELOR DE FABRICAÞIE INDUSTRIALÃ
ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Dupã cum a rezultat din concluziile la capitolul 1, orice tranzacþie a
omului cu natura este însoþitã, inexorabil, de poluare, problema ce se pune
cu acuitate societãþii contemporane fiind de a minimiza intensitatea
fenomenului poluãrii pentru a scoate prezentul ºi mai ales viitorul din zona
criticã a efectelor negative, ca urmare a activitãþii economice.
Pe planul eforturilor financiare, s-a arãtat în capitolele anterioare cã
reducerea la nivel acceptabil a fenomenului poluãrii necesitã alocarea a 6%
din PNB, iar refacerea rapidã ºi completã a mediului afectat de poluare
presupune alocarea a 8-10% din PNB (tabelul 5.1). Evident cã asemenea
eforturi nu pot fi suportate de bugetul niciunei þãri, de aceea, în practica
economicã, alocaþiile de la buget pentru protecþia mediului se situeazã, în
general, sub 2% din PNB.
Pentru comparaþie, România, în ultimii ani, a alocat 0,1-0,2% din
produsul social sau 0,3-0,4% din venitul naþional.1
Punerea sub control a intensitãþii fenomenului de poluare în economia
þãrii noastre implicã, evident, creºterea cuantumului fondurilor financiare
necesare acestui scop. Cerinþa poate fi acoperitã numai parþial, atât din
cauza nivelului de dezvoltare economico-socialã, cât ºi din cauza unor
prioritãþi (urmare a trecerii la economia de piaþã) care ar putea sã nu
favorizeze preocupãrile pentru protecþia mediului.
Cunoscut fiind faptul cã efectele poluãrii sunt regãsite atât la nivelul
unitãþii generatoare (costul de fabricaþie pentru tratarea substanþelor
nocive), cât ºi la nivelul întregii societãþi (costurile sociale pentru refacerea
mediului, afectarea calitãþii vieþii etc.), ne propunem în cele ce urmeazã sã
1

Reducerea impactului proceselor de fabricaþie din ramurile chimie ºi metalurgie asupra
mediului înconjurãtor, studiu efectuat de IEI, 1989.
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încercãm dimensionarea corectã a eforturilor necesare protecþiei mediului
prin analiza raportului dintre costurile de fabricaþie (internalitãþile) ºi costurile
sociale (externalitãþile) în scopul declarat de a reduce sarcina societãþii ºi de
a deplasa, treptat, eforturile necesare punerii sub control a fenomenului de
poluare cãtre generatorul acestuia.

5.1. Precizãri noþionale
Pentru a realiza o producþie eficientã, unitãþile economice sunt puse
în situaþia de a minimiza costurile proprii de producþie, întrucât aceasta este
calea principalã de sporire a profitului. Dar procesele economice, pe mãsurã
ce se intensificã ºi amplificã, produc ºi evacueazã în mediu cantitãþi sporite
de reziduuri poluante ce provoacã pagube crescânde factorilor de mediu1,
suportate parþial de societate.
Aºa cum remarca B. Commoner2, noile tehnologii de dupã rãzboi leau înlocuit pe cele vechi, nepoluante; în aceste condiþii, în þãrile dezvoltate –
ºi nu numai în acestea – creºterea rentabilitãþii este strict legatã de
creºterea nivelului de poluare. În ramurile în care profitul a crescut mult,
aceasta s-a fãcut ºi pe seama deteriorãrii mediului, rãmânând ca o parte din
efectele poluãrii sã fie suportate de societate (externalitãþi), costurile de
fabricaþie (internalitãþile) fiind invers proporþionale (în ce priveºte cheltuielile
legate de poluare) cu cuantumul externalitãþilor.
Tabelul 5.1
Eforturi financiare ºi efecte economice implicate în acþiunea
de control al fenomenului poluãrii, pe plan mondial, zonal
ºi în unele þãri industrializate
Eforturi aferente controlului fenomenului Aria sau þara
Sursa bibliograficã
de poluare, efecte obþinute sau scontate de referinþã
Stoparea fenomenului poluãrii necesitã
Mondialã
Caiet de studiu, nr. 127,
alocarea a 6% din PNB, iar refacerea rapidã
ICCE, Bucureºti, 1987, p. 99.
ºi completã a mediului afectat de poluare
presupune alocarea a 8-10% din PNB.
1

De exemplu, poluarea aerului în Ungaria prezintã un factor de risc pentru sãnãtate în
cazul a circa 40% din populaþie. Studii guvernamentale efectuate în aceastã þarã
estimeazã costul direct al prejudiciilor aduse sãnãtãþii prin poluare la 60 mil. $ anual. În
Polonia, se prognozeazã cã, din cauza poluãrii industriale, pânã în anul 2000, o
persoanã din 4 va fi bolnavã de cancer (“Informare economicã operativã”, nr. 20
(6092), 23 martie 1990, p. 12-14, INCE).
2
B. Commoner, Cercul care se închide, Editura Politicã, Buc., 1980, p. 250,256.
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Eforturi aferente controlului fenomenului
de poluare, efecte obþinute sau scontate
Evitarea fenomenului de serã ar necesita
alocarea a 3-4% din PNB timp de 30 de ani.
Tratarea deºeurilor toxice costã pânã la
3.000 DM/t.
Valoarea totalã a echipamentelor ºi serviciilor ce vizeazã protecþia mediului înconjurãtor a reprezentat 84 mld. DM în anul 1987 ºi
va ajunge la 140 mld. DM în anul 2000.
Pentru protecþia mediului înconjurãtor s-au
alocat 18% din totalul fondurilor de investiþii
din anul 1987.
Protecþiei mediului înconjurãtor i se alocã
1,6% din PNB.
Daunele aduse economiei naþionale de fenomenul de poluare au reprezentat 103 mld.
DM sau cca 34 mld. dolari în anul 1985.
Depoluarea aerului în Berlinul Occidental
presupune eforturi financiare de 1,8 mld.
dolari.

Aria sau þara
Sursa bibliograficã
de referinþã
Mondialã
Hydrocarbon Processing,
ian. 1987, p. 15.
Europa
Revista economicã, nr.
Occidentalã 6/1989, p. 31.
Europa
Revista economicã, nr.
Occidentalã 10/1989, p. 31.

SUA

Hydrocarbon Processing,
ian. 1987, p. 15.

R.F. Germanã Revista economicã, nr.
10/1989, p. 31.
R.F. Germanã PROMT, martie 1988, p.
320.

R.F. Germanã A Survey on the Status of
Research Concerning the
Evolution of Benefith of
Environmental Policy in R.F.
Germania, OECD, 1986.
În anul 1987 s-au alocat protecþiei mediului Italia
Mondo Economico, nr.
3 trilioane LI; în anul 1991 alocaþiile vor
1/1988, p. 62-63.
reprezenta 4,5 trilioane LI.
Cheltuielile pentru protecþia mediului au fost URSS
Chemische Rundschau, nr.
de 11 mld. Rb în intervalul 1981-1985 ºi vor
12/1987, p. 1.
ajunge la 15 mld. Rb în perioada 1986-1990.
În perioada 1990-2000 se preconizeazã
Anglia
Modern Power Systems,
cheltuirea a 25-39 mld. dolari pentru
nov. 1989, p. 5.
punerea sub control a poluãrii acide.
Efortul financiar corespunzãtor protecþiei
Japonia, SUA Bramber, F.I., Nauncino –
tehniceskii proþess v razvitie
mediului înconjurãtor împotriva poluãrii
electroenerghetiki asnovnik
centralelor termice (CET) reprezintã 30Kapitalisticeskih stran,
35% din totalul investiþiilor în Japonia ºi
Moscova, 1983, p.182.
peste 40% în SUA.
Vor fi necesare cel puþin 200 mld. dolari ºi o Europa de Est Informare economicã
operativã, buletin zilnic, 23
perioadã de 20 de ani pentru ca industria
martie 1990, p. 12, INCE.
þãranilor est-europene sã se alinieze la
standardele ecologice occidentale.
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Teoretic, externalitatea este o categorie care, în trecut, constituia o
abatere rarã de la regulile schimbului economic. În forma lui simplã, schimbul este necesarmente reciproc ºi voluntar; el are loc deoarece ambele pãrþi
sperã sã câºtige de pe urma lui ºi, ca atare, îl practicã voluntar. Dimpotrivã,
o “externalitate” nu este nici avantajoasã, nici voluntarã: ea este utilizatã
voluntar de cãtre o parte (de exemplu: întreprinderea poluantã) ºi suportatã
involuntar de cãtre cealaltã (întreprinderi nepoluante, instituþii, societatea în
general). De aceea, probabil, B. Commoner afirmã: “Într-un anumit sens,
am putea considera aceste externalitãþi drept tranzacþii economice, care,
având un caracter esenþialmente social, sunt greu de introdus în contextul
unei teorii economice coerente care se ocupã mai mult de tranzacþiile particulare decât de cele sociale”1. Dar, întrucât poluarea crescândã a mediului
înconjurãtor genereazã “externalitãþi negative” foarte mari, economiºtii au
început sã acorde o atenþie sporitã acestui aspect, sub diferite forme, în
teoria ºi practica economicã2.
În cadrul industriei, de exemplu, principalele “externalitãþi negative” le
provoacã, îndeosebi, chimia ºi metalurgia, întrucât acestea creeazã valori
de întrebuinþare ce afecteazã grav calitatea mediului, necesitând cheltuieli
suplimentare pentru protecþia lui. Chiar ºi aºa-numita industrie a antipoluãrii
(un frecvent susþinãtor al creãrii ei fiind W. Leontief) este tot o activitate ce
creeazã “externalitãþi negative”, deoarece menirea ei este aceea de a
menþine calitatea mediului la un nivel ce permite regenerarea continuã a
principalelor sale componente, dar presupune efectuarea de cheltuieli care
în condiþiile unei economii nepoluante nu ar mai fi necesare.
Într-un sens mai restrâns, “externalitãþile” pot fi considerate costuri,
mai precis costuri sociale provocate de degradarea mediului înconjurãtor ca
urmare a poluãrii3. Problema aºa-numitelor externalitãþi, susþine A. Iancu,
este problema efectelor (directe ºi indirecte) pe care le aduce poluarea în
economie4, este vorba, aºadar, de evaluarea pagubelor provocate de poluare asupra mediului natural ºi a celui creat de om, pe de o parte, ºi de cuantificarea rezultatelor economice ºi sociale ce ar avea loc prin înlãturarea sau
reducerea emisiilor de poluanþi în mediu ºi eforturile financiare necesare pe
de altã parte.
1

B. Commoner, op. cit.
B. Commoner susþine cã existã ºi externalitãþi pozitive: “Un exemplu de asemenea
economie externã ni-l oferã ambianþa plãcutã de care se bucurã o familie ce locuieºte
lângã un teren de golf bine întreþinut sau lângã o fermã”, op. cit.
3
N.N. Constantinescu, Economia protecþiei mediului natural, Editura Politicã, 1976, p. 64.
4
A. Iancu, Creºterea economicã ºi mediul înconjurãtor, Editura Politicã, 1979, p. 185.
2
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Externalitãþile reprezintã deci impactul proceselor economice asupra
mediului înconjurãtor, impact privit prin prisma costurilor calitãþii (protecþiei
mediului) ºi noncalitãþii acestuia (pagube economice ºi sociale provocate de
poluarea neanihilatã). De aceea, în cele ce urmeazã, ne propunem sã
analizãm sub mai multe aspecte “externalitãþile” în economia noastrã ºi,
îndeosebi, acþiunile ºi mãsurile necesare pentru a asigura o calitate
corespunzãtoare a mediului, în condiþiile unei eficienþe economice ridicate.

5.2. Necesitatea “internaþionalizãrii” externalitãþilor
Datã fiind natura externalitãþilor, se pune problema cum trebuie sã se
acþioneze în vederea impulsionãrii preocupãrii unitãþilor economice pentru
protecþia mediului înconjurãtor prin reglementarea legalã a acestei categorii.
Cei mai mulþi specialiºti susþin concepþia “internaþionalizãrii” costurilor
pentru acþiunile antipoluante. Aceste încercãri se ghideazã dupã soluþia
propusã mai demult de cãtre economistul A.G. Pigou, care propune impunerea unor taxe asupra acelor activitãþi ce genereazã externalitãþi negative ºi
prin subvenþionarea altora (puþine, totuºi) ce creeazã valori externe. Prin
aceastã soluþie se urmãreºte ca producãtorul sã treacã costul suplimentar,
adicã cheltuielile antipoluante, asupra consumatorului, prin mãrirea preþului.
Dacã se foloseºte un impozit, acesta poate fi folosit de autoritãþi pentru a
proteja ºi reface anumite componente ale mediului ambiant.
Aºadar, acþiunea conºtientã, reglementatã legal, de includere a
efectelor externe ale poluãrii, precum ºi a celor interne (costurile pentru
protecþia mediului) în cadrul sistemului economic naþional constituie o
mãsurã ce poate avea efecte favorabile asupra acestei activitãþi de care
depinde însuºi procesul de dezvoltare economicã eficientã. Totodatã,
procesele de producþie vor trebui astfel organizate încât creºterea
economicã sã devinã compatibilã cu menþinerea echilibrului ecologic.
În cadrul “externalitãþilor”, un element important îl constituie costurile
antipoluãrii. Acestea au un pronunþat caracter social, deoarece reprezintã
echivalentul acþiunilor de protecþie de care este interesatã întreaga societate. De aici s-ar naºte în mod implicit ideea cã toate costurile vizând protecþia mediului ambiant ar trebui suportate de societate în ansamblul ei, mai
precis prin subvenþii de la stat, la care sã-ºi aducã contribuþia fiecare cetãþean. Deºi logicã, aceastã concepþie este simplificatoare, întrucât trateazã
problema în mod global, nediferenþiat ºi, ca urmare, mai puþin programatic.
În acelaºi timp, suportarea în totalitate de cãtre bugetul statului a cheltuielilor privind protecþia mediului vine în contradicþie cu unele aspecte privind
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eficienþa economicã ºi, de asemenea, dezavantajeazã o mare parte a populaþiei care nu-ºi desfãºoarã activitatea în întreprinderi ce polueazã mediul
înconjurãtor ºi nici nu se numãrã printre consumatorii acestor produse.
Totodatã, eficienþa economicã a multor întreprinderi ºi produse ar
apãrea în creºtere, cu toate cã acele activitãþi, prin includerea în costuri a
cheltuielilor antipoluante, s-ar dovedi a fi ineficiente sau cu o eficienþã scãzutã. Pe de altã parte, adoptarea acestei atitudini ar diminua mult preocuparea unitãþilor economice înseºi pentru a gãsi soluþii viabile pentru diminuarea
poluãrii (staþii de epurare cu randament ridicat, tehnologii nepoluante, aplicarea principiilor procesului circular activ etc.). De aceea o mare parte dintre
specialiºtii ce au abordat problemele economice ale protecþiei mediului
înconjurãtor se pronunþã pentru “internaþionalizarea” costurilor antipoluante1.
“Internaþionalizarea” prezintã, dupã opinia noastrã, urmãtoarele
avantaje:
− impulsioneazã întreprinderile în vederea adoptãrii unor tehnologii
nepoluante ºi, ca urmare, dezvoltarea mai accentuatã a cercetãrii
ºtiinþifice în domeniul protecþiei mediului ambiant;
− restructureazã economia ºi îndeosebi industria în favoarea produselor rentabile, deci ºi a celor ce necesitã cheltuieli antipoluante
reduse;
− orienteazã producþia spre acele produse care sunt solicitate pe
piaþã ºi eliminã sau înlocuieºte pe acelea care nu satisfac în mod
corespunzãtor, din punct de vedere ecologic ºi al sãnãtãþii
oamenilor, cererea de consum;
− permite încorporarea în procesul productiv a outputurilor reziduale
nocive, atunci când nu necesitã cheltuieli de valorificare prea mari,
ceea ce duce la recuperarea unei pãrþi din cheltuielile antipoluante.
Recuperarea cheltuielilor pentru acþiunile antipoluante se face de
la consumatorii acelor produse, ºi nu de la întreaga societate, ceea
ce prezintã avantajul de a orienta producþia în funcþie de cerere ºi
eficienþã, inclusiv preþ.
Pe lângã efectele pozitive, internalizarea costurilor pentru protecþia
mediului genereazã ºi unele efecte negative, a cãror arie de manifestare nu
este încã prea largã. Dintre acestea, douã ar fi mai importante. Este vorba
mai întâi de creºterea preþurilor la acele produse la care se efectueazã “internalizarea”. Evident, aceasta depinde foarte mult de ponderea cheltuielilor
1

N.N. Constantinescu, op. cit., p. 77, 179.
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antipoluante în totalul cheltuielilor de producþie. De exemplu, compania de
stat pentru producerea energiei electrice din Marea Britanie susþine cã
aplicarea unui program de reducere cu cca 30% a emisiilor de sulf în aer ar
conduce ºi la o creºtere cu 10-15% a costurilor, costul electricitãþii la
consumator majorându-se cu aproximativ 5%.1
Rezultatele acestea aratã influenþe sensibile ale cheltuielilor antipoluante asupra creºterii preþurilor. De altfel, efectele luptei contra poluãrii în
unele þãri dezvoltate din punct de vedere economic, calculate în douã variante ale creºterii preþului, slabã ºi puternicã, ilustreazã faptul cã o sporire cu
circa 4% a preþului constituie limita inferioarã, pe când cea superioarã, adicã
creºterea puternicã, ar fi de circa 9% (este vorba de þãri precum R.F.
Germanã, SUA, Franþa, Japonia, Anglia).
Un alt efect negativ îl constituie diminuarea relativã a productivitãþii
muncii. Aspectul economic este clar: spre deosebire de tehnica obiºnuitã,
tehnica antipoluantã nu sporeºte valoarea producþiei de bunuri vandabile.
Prin urmare, reformele tehnologice cerute acum de necesitatea imperioasã
a protecþiei mediului înconjurãtor nu pot contribui la creºterea productivitãþii
muncii în domeniile respective.2 Evident, aceasta are ca efect ºi imposibilitatea sporirii salariilor. Deci activitatea în aceste domenii se evidenþiazã ca
fiind neeficientã ºi din acest punct de vedere.
Desigur, în acest context, se naºte întrebarea: ce s-ar întâmpla dacã
nu s-ar pune în practicã “internalizarea” externalitãþilor? Fãrã a considera
epuizate rãspunsurile, apreciem cã urmãtoarele consecinþe trebuie subliniate:
− menþinerea în procesul de producþie a unor produse, de fapt,
nerentabile, din cauza cheltuielilor antipoluante foarte ridicate,
întrucât acestea vor fi mai departe subvenþionate;
− restructurarea industriei în favoarea ramurilor, subramurilor, întreprinderilor ºi produselor nepoluante sau mai puþin poluante s-ar
realiza mult mai lent, din cauza interesului scãzut al unitãþilor
economice pentru protecþia mediului (mediul înconjurãtor ar deveni
pentru ele, într-adevãr, o “externalitate”);
− cheltuielile antipoluante ar fi suportate, pe nedrept, de cãtre toþi
oamenii, chiar ºi de cãtre cei ce nu au nicio legãturã cu poluarea ºi
depoluarea mediului în anumite zone ale þãrii;
1

C. Dinu, I. Ghizdeanu, Criterii de determinare a eficienþei economice la investiþiile
pentru protecþia mediului, în “Economia ºi organizarea protecþiei mediului înconjurãtor”,
“Caiet de studiu”, nr. 127, 1987, IES.
2
Barry Commoner, op.cit., p. 266.

407

− unitãþile economice nu ar mai fi interesate în recuperarea, revalorificarea ºi recondiþionarea unor outputuri materiale reziduale, ceea
ce ar genera creºterea costurilor sociale (cheltuieli suportate de
cãtre societate în ansamblul ei, prin intermediul bugetului de stat).
Este lesne de înþeles cã “internalizarea” externalitãþilor se poate
realiza în mod eficient prin crearea unui cadru legislativ corespunzãtor care
sã permitã impulsionarea acelor activitãþi productive ce se dovedesc
compatibile cu sistemul ecologic ºi “frânarea” extinderii acelora care
continuã sã polueze, peste limitele admise, mediul. Cadrul legislativ trebuie
sã fie, de asemenea, propice dezvoltãrii colaborãrii interne ºi internaþionale,
creãrii de facilitãþi în acest domeniu.

5.3. Oportunitatea abordãrii externalitãþilor în þara noastrã
Ecosistemul naþional prezintã anumite particularitãþi de care trebuie
sã se þinã seama în cadrul politicii ecologice de lungã duratã, stabilite, sub o
formã sau alta, în cadrul unei strategii coerente de dezvoltare economicosocialã a þãrii. De aceea abordarea problemei externalitãþilor în România
trebuie judecatã în strânsã legãturã cu starea actualã a sistemului ecologic
ºi posibilitãþile reale de îmbunãtãþire a ei, în cazul în care se impune
aceastã necesitate. Este cert faptul cã dezvoltarea economicã ulterioarã a
þãrii va fi eficientã ºi acceptatã ca atare de societate numai în mãsura în
care ea va fi eficientã ºi din punct de vedere ecologic. Astfel, odatã stabilitã
aceastã necesitate, trebuie sã se analizeze, sub toate aspectele,
multitudinea factorilor restrictivi ºi favorizanþi privind “externalitãþile” ºi, prin
aceasta, mãsurile ce se impun în vederea protecþiei mediului.
Vom începe prin a enumera principalii factori pe care noi îi considerãm favorabili menþinerii, în perspectivã, a calitãþii mediului la un nivel
corespunzãtor:
− aºezarea geograficã a þãrii, existenþa unor suprafeþe întinse de
pãdure (27% din totalul suprafeþei României), regimul vânturilor ºi
al ploilor, relativa lor regularitate constituie factori ce faciliteazã
dispersarea ºi neutralizarea poluanþilor atunci când ei nu depãºesc
limitele de asimilare de cãtre factorii de mediu naturali;
− industriile poluante s-au dezvoltat în anumite centre urbane ºi
regiuni ale þãrii, ceea ce înseamnã cã eforturile pentru reducerea
poluãrii trebuie orientate ºi concentrate, în primul rând, spre acele
zone; o parte însemnatã din suprafaþã, aerul ºi apele þãrii sunt
atinse de poluare într-o mai micã mãsurã (zonele împãdurite ºi de
munte, comunele ºi oraºele mici ºi o parte din cele mijlocii);
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− suprafaþa arabilã fiind întinsã ºi fertilã, permite dezvoltarea, în
continuare, a agriculturii, fãrã a se utiliza în exces îngrãºãmintele
chimice; plantele agricole constituie, de altfel, unul dintre factorii
naturali cei mai importanþi în procesul de neutralizare ºi asimilare a
poluanþilor;
− apariþia ºi dezvoltarea, în ultima perioadã, a unor societãþi
ecologice ce-ºi orienteazã întreaga lor activitate în acest domeniu
ºi care vor conºtientiza în mai mare mãsurã oamenii asupra
pericolului poluãrii, a necesitãþii protecþiei mediului;
− trecerea la economia de piaþã (liberalizarea preþurilor, existenþa
proprietãþii private, jocul liber necontrolat al cererii ºi ofertei de
produse) constituie, de asemenea, un factor favorizant ºi din punct
de vedere al protecþiei mediului.
În legãturã cu acest ultim aspect, trebuie subliniat faptul cã dezvoltarea economiei ce se bazeazã pe mecanismele de piaþã faciliteazã procesul
de “internalizare” a externalitãþilor, întrucât întreprinderile particulare sunt
nevoite sã includã în costurile de producþie totalitatea cheltuielilor efectuate
pentru protecþia mediului, desigur, în condiþiile respectãrii limitelor admise
de poluare. Evident, ele nu vor rezista concurenþei decât dacã vor reuºi sãºi asigure o eficienþã ridicatã ºi în acest domeniu (tehnologii nepoluante,
staþii de epurare cu randament corespunzãtor exigenþelor ecologice, dar mai
puþin costisitoare, amplificarea cercetãrii cu mijloace proprii în domeniul
protecþiei mediului º.a.).
Factorii restrictivi sunt însã mai numeroºi ºi þin, îndeosebi, de politica
economicã promovatã pânã acum, de atitudinea de neglijare conºtientã ºi
constantã a calitãþii mediului. Dintre aceºtia, amintim pe cei mai importanþi:
− industrializarea forþatã, fãrã discernãmânt economic, a ramurilor ce
contribuie în mod deosebit la poluarea mediului (de exemplu: industria chimicã, metalurgicã); în acelaºi timp, dezvoltarea acestor
ramuri fãrã preocuparea ºi alocarea unor sume corespunzãtoare în
vederea epurãrii poluanþilor;
− marile unitãþi economice poluante au fost amplasate alãturi de alte
întreprinderi ce polueazã mediul în cadrul unor mari combinate industriale (Galaþi, Hunedoara, Copºa Micã º.a.), ceea ce îngreuneazã procesul de diminuare simultanã a gradului de poluare (concentrarea excesivã a industriei faciliteazã accentuarea poluãrii);
− tehnologiile sunt, în general, învechite ºi puternic poluante, astfel
încât o retehnologizare care sã fie ºi eficientã din punct de vedere
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economic ºi compatibilã cu mediul ambiant este dificil de realizat
într-o perioadã scurtã sau medie de timp;
− situaþia dificilã a economiei în ansamblul ei constituie, de asemenea, un factor restrictiv important ce nu permite alocarea unor
sume însemnate pentru protecþia mediului (valoarea venitului
naþional pe locuitor este scãzutã comparativ cu þãrile dezvoltate);
− existã numeroase pârghii economice ce nu au fost aplicate corespunzãtor pânã acum pentru impulsionarea activitãþii de recuperare,
refolosire ºi recondiþionare, cu efecte dorite ºi asupra reducerii
poluãrii (tarife avantajoase pentru produsele recondiþionate, preþuri
mai ridicate pentru achiziþionarea de hârtii, sticle; taxe pentru orice
fel de reziduuri deversate în mediu);
− oamenii nu sunt pe deplin conºtienþi de pericolul pe care îl
reprezintã poluarea, din cauza efectelor ei dificil de cuantificat ºi
prea puþin evidente uneori, deci aparent nealarmante.
Un alt factor de care trebuie sã se þinã seama în abordarea realistã a
problemei complexe privind protecþia mediului înconjurãtor este structura
propriu-zisã a economiei naþionale, în perspectiva mai îndepãrtatã. De
exemplu, în þara noastrã, sectorul terþiar (servicii, comerþ) este mult rãmas
în urmã, de aceea se fac în prezent eforturi pentru impulsionarea activitãþii
din acest domeniu. Aceasta va avea ca efect o dezvoltare economicã
continuã ºi în concordanþã cu nevoile sociale, fãrã ca sã aibã loc o creºtere
însemnatã a poluãrii, întrucât sectorul terþiar este în mare parte compatibil
cu mediul, datoritã faptului cã dezvoltarea acestuia nu necesitã cantitãþi
prea mari de resurse neregenerabile ºi poluante. În acelaºi timp, la acest
nivel, sunt posibile mari economii de resurse ºi, ca urmare, reducerea
poluãrii potenþiale prin refolosirea, recuperarea ºi recondiþionarea deºeurilor,
resturilor menajere ºi altele. Desigur, acest proces de reintroducere în
circuitul economic al unor reziduuri materiale se justificã atunci când el este
eficient din punct de vedere economic.
Jocul factorilor favorizanþi ºi restrictivi ce determinã mãrimea
raportului internalitãþi/externalitãþi poate fi influenþat decisiv de obiectivele
strategice ale dezvoltãrii economico-sociale a þãrii ºi ale protecþiei mediului
înconjurãtor, de mãsurile coercitive prevãzute de legislaþie, de politicile de
firmã preconizate.
În cazul conceptului de dezvoltare mozaicatã a economiei, poate avea
loc o reducere în valori absolute a cheltuielilor aferente tratãrii (neutralizãrii)
subproduselor de fabricaþie (costuri de fabricaþie) ºi, de asemenea, reduce-
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rea efectelor negative asupra mediului înconjurãtor (costuri sociale) prin
analiza atentã a intercondiþionãrilor între diferite ramuri industriale (la nivelul
macroeconomic) sau între platformele industriale ºi unitãþile economice
situate în vecinãtatea acestora.
Aceste intercondiþionãri pot fi regãsite ºi în complementaritatea surselor de materii prime ºi de energie, când subprodusele (deºeurile) de fabricaþie
dintr-o ramurã pot deveni materii prime pentru altã ramurã economicã.
Integrarea platformelor industriale cu unitãþile economice din vecinãtatea
acestora poate fi o politicã de firmã sau a administraþiei locale extrem de
avantajoasã economic (diminuarea consumului de resurse naturale în
condiþiile amplificãrii activitãþii economice) ºi ecologic (emisiile nocive în
factorii de mediu se reduc drastic).
Se ilustreazã acest lucru (tabelul 5.2), prezentând sumar unele
substanþe poluante rezultate în diferite ramuri ale economiei ºi care pot fi
eficient valorificate în alte ramuri. Fãrã aceastã valorificare, ele afecteazã
negativ calitatea factorilor de mediu sau indicatorii de eficienþã economicã ai
unitãþilor producãtoare.
Tabelul 5.2
Posibilitãþi de reducere a potenþialului poluant al economiei naþionale
prin valorificarea subproduselor de proces
Subprodusul de proces (deºeul Cantitãþi anuale
poluant) ºi provenienþa acestuia
rezultate
Gaze de cocserie ºi din industria H2 – 1,3 mld. mc
metalurgicã
CO – 0,9 mld. mc
N – 2,5 mld. mc

Posibilitãþi de valorificare

La sinteza amoniacului s-ar
putea obþine cca 0,5 mil.t NH3,
economisându-se 0,5 mld. mc
gaz metan, anual
Ape reziduale din instalaþiile de
3 mil. mc. apã cu
Introducere în apele de irigaþie
îngrãºãminte azotoase
conþinut de 4g NH4 /l din agriculturã
Zgurã de furnal ºi de oþelãrie
2,0-2,5 mil. tone
Ca amendament al solurilor
acide în agriculturã
Nãmol provenit din staþiile de
20 mil. tone
Îngrãºãmânt organic în
epurare a aºezãrilor urbane
agriculturã, corespunzând la 30
mii tone substanþã activã
Resturile menajere ale aºezãrilor Resturile menajere Compost cu valoare fertilizantã
pentru solurile agricole
urbane
conþin 70-75%
deºeuri nevegetale
La termoficarea aºezãtorilor
Ape poluate termic
5 mld. mc.
echivalent la 10 mil. urbane, la încãlzirea serelor
agricole etc.
tcc.
Cenuºa de la arderea lignitului în 15 mil. tone
Sol artificial în agriculturã
CET
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Se poate observa cã internalizarea costurilor sociale datorate poluãrii
nu înseamnã automat diminuarea rentabilitãþii proceselor de fabricaþie,
acestea gãsind cãi ºi soluþii de minimizare atât a internalitãþilor, cât ºi a
externalitãþilor. La exemplele de valorificare prin recuperare a substanþelor
poluante redate în tabelul 5.2 mai poate fi adãugatã promovarea
tehnologiilor nepoluante, procesele circular active.

5.4. Propuneri de internalizare a costurilor privind protecþia
mediului înconjurãtor
Dupã cum s-a vãzut, prin internalizare, în accepþiunea cea mai largã a
noþiunii, se înþelege faptul cã aºa-numitele efecte externe ale producþiei
(pagubele produse de poluare, costurile protecþiei mediului) sunt incluse în
sistemul economic. Mai mult decât atât, la nivel de întreprindere, internalizarea înseamnã, de fapt, includerea în costurile de producþie a cheltuielilor
privind protecþia mediului (total sau parþial), în vederea recuperãrii lor, prin
intermediul preþurilor, de la beneficiarii produselor respective.
ªi în þara noastrã specialiºtii în domeniul economiei protecþiei mediului
s-au pronunþat ºi se pronunþã pentru internalizarea costurilor antipoluante,
întrucât numai în acest fel se poate ajunge la o gestiune corespunzãtoare a
acestora, la intensificarea preocupãrilor pentru introducerea ºi generalizarea
tehnologiilor de fabricaþie nepoluante.1
Totodatã, procesul de internalizare are efecte asupra recuperãrii unor
reziduri ºi asupra diminuãrii pierderilor materiale ºi energetice.
Într-o exprimare sinteticã, se poate afirma cu multã credibilitate cã
“internalizarea” externalitãþilor constituie un factor inevitabil ºi cu largã
acþiune în vederea atingerii unei înalte eficienþe ºi în domeniul atât de
complex ºi de important al protecþiei mediului.
Faptul cã protecþia mediului constituie o problemã deosebit de importantã ºi nu uºor de rezolvat, la care îºi aduc contribuþia nu numai factorii
direct implicaþi (întreprinderile poluante), este ilustrat prin aceea cã, în þãrile
dezvoltate, datã fiind valoarea ridicatã a cheltuielilor pentru acþiunile antipo1

N.N. Constantinescu a fost primul autor care a susþinut cu argumente aceastã concepþie; el menþiona, în lucrarea Economia protecþiei mediului natural, cã internalizarea
costurilor poluãrii este mult mai eficace în lupta contra poluãrii decât subvenþionarea de
la stat (p. 77). Aurel Iancu afirma: “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”, Creºterea economicã ºi mediul înconjurãtor, p. 179. A se vedea articolul
Unitãþile economice ºi ecologia, în “Eco”; nr. 25/3.08.1990.
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luante, participarea cu fonduri la aceastã activitate este diversificatã. Astfel,
în SUA ºi Japonia, pe lângã investiþii particulare se regãsesc ºi investiþii din
bugetul statului ºi din partea populaþiei. Aceastã situaþie se datoreazã faptului cã în unele ramuri industriale de importanþã naþionalã ponderea investiþiilor în mijloace tehnice de epurare se situeazã la un nivel ridicat. Spre exemplu, în SUA, cheltuielile pentru combaterea poluãrii reprezintã circa 7,5% din
totalul investiþiilor întreprinderilor americane. Ponderi superioare se înregistrau
în subramurile industriale mai poluante: 15,7% în industria metalurgicã, 13,8%
în industria celulozei ºi hârtiei, 10,2% în industria chimicã. În Japonia, investiþiile pentru reducerea poluãrii efectuate de sectorul privat reprezintã circa
1,5% din produsul naþional brut ºi 10,5% din investiþiile totale în echipamente.
Mai mult, în industria energiei termice, 48,2% din investiþii erau utilizate
pentru combinarea poluãrii. Aceastã pondere era în industria de rafinare a
petrolului de 42,9%, iar în industria minierã de 42,6%1.
La noi în þarã, Programul naþional pentru protecþia mediului (proiect)
prevede o sumã totalã de investiþii ºi cheltuieli pentru perioada 1991-1995
de circa 129 miliarde lei. În tabelul 5.3 se redã, sub formã valoricã, acest
program.
Tabelul 5.3
Structura cheltuielilor destinate protecþiei mediului înconjurãtor
Propuneri pentru perioada 1991-19952
- mld. lei Destinaþia fondurilor
Investiþii în domeniul protecþiei aerului
Investiþii în domeniul protecþiei apei
Investiþii în domeniul protecþiei solului
Total investiþii republicane
Investiþii locale pentru protecþia mediului înconjurãtor
TOTAL investiþii
Cheltuieli de exploatare, întreþinere ºi reparaþii pentru obiective
republicane ºi locale
Cheltuieli pentru cercetare ºi dezvoltare tehnologicã
TOTAL cheltuieli 1991-1995

Valoarea
27
36
20
83
9
92
31
4
129

Sursa: Programul naþional pentru protecþia mediului înconjurãtor pe perioada 1991-1995
(proiect).
1

2

I. Ghizdeanu, G. Georgescu, Efortul financiar solicitat de protecþia mediului înconjurãtor, în “Economia ºi organizarea protecþiei mediului înconjurãtor”, “Caiet de studiu”, nr.
127/1987, ICCE, Bucureºti.
Comisia guvernamentalã pentru elaborarea Programului economic al Guvernului,
“Buletin”, nr. 2, 1990, p.22.
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Din datele prezentate se observã imediat cã anual volumul investiþiilor,
al cheltuielilor curente ºi de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã
pentru protecþia mediului se ridicã la circa 26 miliarde lei, ceea ce înseamnã
o sumã importantã, evidenþiind totodatã acuitatea ºi gravitatea problemei
protecþiei mediului în România.
Prioritãþile în domeniul protecþiei mediului, ca ºi structura cheltuielilor
pentru aceastã acþiune diferã sensibil de la o þarã la alta ºi, în cadrul
aceleiaºi þãri, de la o regiune la alta. Acelaºi lucru este valabil ºi în ce
priveºte abordarea practicã ºi metodologicã a problemei externalizãrii
costurilor antipoluante, pentru aceasta fiind necesarã o clarificare obiectivã
a tuturor aspectelor ce vizeazã aceastã problemã.
În primul rând, trebuie sã þinem seama de volumul cheltuielilor
curente pentru protecþia mediului ºi, în special, de structura lor internã. Din
acest punct de vedere, considerãm cã urmãtoarea grupare a cheltuielilor
pentru luarea mãsurilor antipoluante vine în sprijinul abordãrii cu mai mult
realism a problemei internalizãrii lor:
a) Cheltuieli pentru epurarea (neutralizarea sau tratarea) poluanþilor
Aceastã grupã de costuri se referã în mod deosebit la efortul material,
de muncã ºi financiar în legãturã cu funcþionarea staþiilor ºi mijloacelor de
epurare a reziduurilor nocive. Aici sunt incluse urmãtoarele categorii de
cheltuieli:
− consumul de materii prime ºi materiale;
− energie ºi combustibil;
− amortizare;
− reparaþii utilaje;
− alte cheltuieli materiale;
− retribuþii;
− impozit pe retribuþii;
− CAS.
Aceste cheltuieli trebuie suportate, în mod normal, atât în perioada de
tranziþie (actualã), cât ºi în perioada finalã (economia de piaþã), de cãtre
întreprinderea poluantã.
b) Cheltuieli pentru controlul ºi expertizele privind gradul de poluare
Aceastã grupã cuprinde valori mari la capitolul amortismente, întrucât
aparatura de mãsurare ºi control, precum ºi expertizele de calitate sunt, în
genere, costisitoare (de exemplu: pentru mãsurarea calitãþii aerului se poate
utiliza, cu rezultate net superioare, laserul). Tot în cadrul acestei grupe se
includ retribuþiile personalului ce deserveºte aparatura ºi cheltuielile de

414
întreþinere ºi reparare a acestuia. Dacã aceastã activitate se desfãºoarã la
nivel de întreprindere, atunci toate cheltuielile trebuie suportate din costurile
de producþie, inclusiv achiziþionarea de aparate de control, instrumente
auxiliare, dar ºi standuri de probã (verificare).
c) Cheltuieli pentru transportul ºi depozitarea reziduurilor
Cuprinzând, în principal, consumul de carburanþi, retribuþiile personalului ce transportã reziduurile ºi cheltuielile cu depozitarea lor, îndeosebi
când acestea sunt depuse pe terenul din afara spaþiului întreprinderii, ele
trebuie suportate, în final, de cãtre întreprindere. În cazul reziduurilor
speciale (foarte nocive, radioactive), costul pentru aceastã activitate trebuie
suportat atât de cãtre stat, cât ºi de întreprindere (în proporþii stabilite prin
lege sau de comun acord).
d) Cheltuieli pentru recuperarea ºi valorificarea deºeurilor ºi reziduurilor
Aici se includ, îndeosebi, cheltuieli de prelucrare, fie cã aceasta se
realizeazã în cadrul unitãþii economice respective, fie contra platã în unitãþi
specializate. În cadrul acestei grupe de cheltuieli pot sã aparã ºi economii
(de exemplu: prin valorificarea unor deºeuri materiale, nãmoluri rezultate din
procesul de epurare ºi ape uzate pentru agriculturã). Dacã recuperarea ºi
valorificarea se face în interesul întreprinderii sau platformei industriale,
cheltuielile revin acesteia (în etapa finalã); când aceastã activitate se
desfãºoarã în favoarea altei platforme industriale, costul trebuie suportat de
întreprinderile ce beneficiazã de materialele reziduale utile recuperate ºi de
cãtre unitãþi specializate de stat.
e) Cheltuielile de cercetare ºi dezvoltare tehnologicã în domeniul
protecþiei mediului înconjurãtor
În ceea ce priveºte aceastã grupã de cheltuieli, ea cuprinde, în
special, retribuþiile personalului ce lucreazã în acest domeniu, unele
cheltuieli material-energetice ºi amortismente aferente aparatelor, maºinilor
ºi instalaþiilor folosite în cadrul atelierelor (laboratoarelor) de cercetãri.
Cheltuielile acestea trebuie suportate tot din costurile de producþie
când au loc în instituþiile sale specializate în acest domeniu.
f) Penalitãþi pentru depãºirea gradului admis de poluare
Sunt cheltuielile efectuate de cãtre întreprindere din veniturile ei
datoritã nerespectãrii legii privind protecþia mediului. Ele reprezintã mijloace
bãneºti ce se varsã în bugetul statului, în funcþie de cantitatea de reziduuri
materiale deversate în mediu. Penalitãþile pentru depãºirea gradului admis
de poluare nu pot fi acoperite decât din costurile de producþie. Uneori, întreprinderile considerã mai avantajos pentru ele sã plãteascã penalitãþi decât
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sã efectueze cheltuieli de epurare a poluanþilor. De aceea, se impune ca
acestea sã fie corelate, astfel încât sã determine întreprinderile sã-ºi menþinã staþiile de epurare în funcþiune sau sã adopte o atitudine favorabilã în ce
priveºte schimbarea tehnologiei de fabricaþie cu una mai puþin poluantã.
g) Cheltuieli pentru refacerea daunelor provocate de poluarea
neanihilatã
Acestea sunt foarte diverse, fiind în funcþie de efectele pe care le are
poluarea (natura poluantului). De fapt, structura lor propriu-zisã este mai
puþin importantã, întrucât diferã de la o perioadã la alta ºi de la o zonã la
alta. Semnificativã este în acest caz valoarea prejudiciilor, delimitarea lor pe
cauze ºi cine anume trebuie sã suporte refacerea lor. În legãturã cu
aceasta, sunt necesare urmãtoarele precizãri:
− pagubele provocate de poluarea neanihilatã sunt dificil de
cuantificat, întrucât efectele degradãrii factorilor de mediu apar
distanþate în timp ºi în spaþiu1;
− activitatea de mãsurare (calculare, echivalare º.a.) a lor este
anevoioasã ºi, mai ales, este dificilã stabilirea cu precizie a cauzei
(nu a cauzelor, în general) care le-a generat, pentru a se ºti în
seama cui trebuie ele puse.
De aceea, apreciem cã atunci când limitele admise de poluare sunt
respectate, dar totuºi apar pagube provocate de poluare, refacerea lor trebuie sã fie suportatã de cãtre stat, din bugetul central sau cel local, eventual
din contravaloarea penalitãþilor plãtite de întreprinderile care nu au respectat
limitele legale de poluare. Numai atunci când prejudiciile asupra mediului
sunt cunoscute ºi pot fi puse pe seama uneia sau mai multor întreprinderi,
ele trebuie eliminate sau reduse cu participarea bãneascã a acesteia.
i) Cheltuieli de investiþii în mijloace fixe noi pentru protecþia mediului
înconjurãtor (staþii de epurare, aparaturã de mãsurã ºi control º.a.)
În acest caz, situaþia este mai complexã, întrucât, dupã cum s-a
vãzut, valoarea acestora este deosebit de ridicatã (72,3% din totalul
cheltuielilor pentru protecþia mediului în 1985 ºi 71,3% în perioada viitoare:
1991-1995), iar la nivelul unor întreprinderi chimice, metalurgice º.a.,
ponderea instalaþiilor de epurare este foarte mare, 10-15% ºi chiar mai mult
1

În comuna Iºalniþa (lângã Craiova), viþeii la fãtare sunt mai mici cu 5-7 kg faþã de cei
obþinuþi în unitãþile agricole mai îndepãrtate de combinat; procentul de fecunditate este
de 65%, comparativ cu 70-80% normal. Probele chimice efectuate asupra fânului de
lucernã relevã o valoare crescutã a azotaþilor, iar transaminaza glutanooxilacticã este,
de asemenea, depãºitã (Iºalniþa contra… Iºalniþa, în “Adevãrul”, 20 sept. 1990).
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din totalul fondurilor fixe. Pentru întreprinderile noi, investiþiile în mijloace
tehnice de epurare sunt efectuate, desigur, de cãtre cel ce înfiinþeazã noua
unitate economicã (stat, firme particulare sau mixte). Aceste cheltuieli se
recupereazã de la beneficiarii întreprinderii, prin includerea (internalizarea)
lor în costurile de producþie sub formã de amortismente.
Pentru viitor este necesar ca cea mai mare parte a cheltuielilor pentru
protecþia mediului sã fie internalizate. Mai mult decât atât, aceste costuri
“externe” trebuie incluse în costurile de producþie unitare (pe produs). O
astfel de abordare practicã vine în sprijinul combaterii cu mai multã eficienþã
a poluãrii, contribuind în mod hotãrâtor la restructurarea industriei, a
ramurilor ºi subramurilor ei, în favoarea celor mai puþin poluante, a înlocuirii
produselor ºi tehnologiilor vechi, poluante, cu cele noi, compatibile cu
mediul. Totodatã, internalizarea “externalitãþilor” faciliteazã cercetarea
ºtiinþificã în domeniul ecologiei, determinã întreprinderile sã se preocupe
mai mult de creºterea eficienþei economice în sfera de activitãþi privind
protecþia mediului.
Cu toate aceste efecte favorabile ce apar în funcþie de specificul activitãþii economice a fiecãrei întreprinderi poluante în parte, o întrebare importantã îºi menþine ºi îºi va menþine, probabil, actualitatea: în ce mãsurã costurile “externe” trebuie internalizate ºi care din grupele de cheltuieli antipoluante este absolut necesar sã fie incluse în costurile de producþie. Parþial, s-a
rãspuns la aceastã întrebare în cele prezentate mai sus, când s-a fãcut
propunerea de a grupa cheltuielile “antipoluante” dupã destinaþia activitãþii
aferente lor, însã nu s-au dat ponderi sau valori, tocmai pentru faptul cã
problema trebuie tratatã diferenþiat, de la caz la caz. Includerea, de
exemplu, în cheltuielile de producþie a unei pãrþi însemnate din costurile
“externe” duce, în unele situaþii, la creºterea considerabilã a preþurilor, cu
urmãri negative asupra cererii de consum pentru acel produs sau
întreprindere, în ansamblu, reducerea productivitãþii muncii ºi, prin aceasta,
a eficienþei economice. Dacã ne referim la bunurile de larg consum, aceasta
se reflectã prin reducerea nivelului de trai, îndeosebi în cazul în care nu
existã suficiente produse de înlocuire.1 Însuºi faptul cã în þãrile dezvoltate
economic o parte din cheltuielile antipoluante sunt, în continuare,
subvenþionate de la stat vine în sprijinul concepþiei cã externalitãþile, având
un pronunþat caracter social, nu pot fi internalizate în totalitate.
1

De pildã, dacã s-ar renunþa la utilizarea pesticidelor, producþia agricolã s-ar reduce cu
circa 50%.
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Pentru a prezenta într-un mod mai sugestiv ºi mai sintetic principalele
activitãþi de combatere a poluãrii industriale ºi cine anume trebuie sã
suporte cheltuielile pentru acestea, în care internalizarea “externalitãþilor” se
realizeazã în douã etape (de tranziþie ºi finalã), redãm un tabel sintetizator
(tabelul 5.4).
Tabelul 5.4
Principalele activitãþi de protecþie a mediului înconjurãtor
ºi factorii de rãspundere*
Nr.
crt.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Activitãþi privind
protecþia mediului

Cine organizeazã activitatea ºi suportã
cheltuielile
Etapa de tranziþie
Etapa finalã
(actualã)
(economia de piaþã)
Intreprin- Statul ºi Intreprin- Statul ºi
derea in- instituþiile derea in- instituþiile
dustrialã
sale
dustrialã
sale
Tratarea (epurarea) reziduurile poluante
∆
∆
Recuperarea ºi valorificarea
deºeurilor în interesul platformei
industriale
∆
∆
∆
Recuperarea ºi valorificarea deºeurilor
în interesul altor platforme industriale
∆
∆
∆
Transportul ºi depozitarea reziduurilor
∆
∆
∆
Transportul ºi depozitarea reziduurilor
speciale (radioactive, foarte nocive)
∆
∆
∆
Controlul ºi expertizele privind poluarea
∆
∆
∆
∆
Cercetarea ºi dezvoltarea tehnologicã
pentru combaterea poluãrii
∆
∆
∆
Penalitãþi pentru depãºirea gradului
admis de poluare
∆
∆
Refacerea daunelor provocate de
poluarea neanihilatã în anii anteriori
∆
∆
∆
Investiþii în mijloace de epurare pentru
întreprinderi noi
∆
∆
Idem pentru întreprinderi vechi
∆
∆
∆

* Simbolul ∆ aratã cã activitãþile menþionate se desfãºoarã total sau parþial la nivelul
necesar.
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Faþã de etapa actualã (de tranziþie), în etapa finalã se vor produce
schimbãri în activitatea de protecþie a mediului ºi, totodatã, în procesul de
internalizare a “externalitãþilor”. Se observã cã, pe mãsura trecerii la economia de piaþã, sarcinile ºi cheltuielile în aceste domenii se vor rãsfrânge mai
mult asupra întreprinderilor poluatoare. Schimbãri mai importante se vor
produce în cadrul urmãtoarelor activitãþi: recuperarea ºi valorificarea deºeurilor, rezidurilor conþinând materiale utile, resturilor menajere º.a., cercetarea
ºtiinþificã ºi tehnologicã în domenul protecþiei mediului, refacerea daunelor
provocate de poluarea neanihilatã ºi, mai ales, în domeniul investiþiilor
pentru mijloace tehnice de epurare, unde rolul unitãþilor economice creºte în
mod necesar.
Statului, prin buget ºi instituþiile sale specializate, îi rãmân ca sarcini
concrete controlul, pe teritoriul þãrii, al gradului de poluare, sub diversele ei
forme, dezvoltarea, mai departe, a cercetãrii ºtiinþifice ºi tehnologice în
domeniul combaterii poluãrii (instituþii specializate) ºi refacerea unor
eventuale pagube provocate de poluarea neanihilatã.

5.5. Eforturi preconizate ºi efecte scontate ca urmare
a aplicãrii strategiei de protecþie a mediului;
caracterul productiv ºi eficienþa cheltuielilor
pentru acþiunile antipoluante
A. Aplicarea unei politici coerente ºi eficace de protecþie a mediului
înconjurãtor presupune stabilirea unor prioritãþi care sunt legate în cea mai
mare parte, în perioada imediat urmãtoare, de gradul de poluare ºi de
tendinþa viitoare a acestuia. Nivelul de degradare a factorilor de mediu
depinde, la rândul sãu, de o serie de factori, cei esenþiali fiind: volumul
producþiei materiale (îndeosebi a industriei), structura acesteia sau, mai
bine spus, ecostructura ei, tehnica ºi tehnologia utilizate, inclusiv acþiunea
progresului tehnico-ºtiinþific, amploarea procesului de reciclare a materiilor
prime ºi materialelor ºi, desigur, activitatea propriu-zisã de protecþie a
mediului, care cuprinde totalitatea eforturilor ºi cheltuielilor ce se fac pentru
menþinerea calitãþii acestuia la un nivel corespunzãtor.
Acest ultim factor depinde, în mare mãsurã, de ceilalþi factori menþionaþi ºi de calitatea mediului la un moment dat. De exemplu, costurile pentru
neutralizarea poluanþilor cresc o datã cu creºterea masei de reziduuri nocive
supuse epurãrii, care, la rândul ei, depinde de volumul fizic al producþiei, de
structura acesteia, de tipul tehnologiei aplicate, de natura materiilor prime ºi

419
altele. Aºadar, însãºi eficienþa economicã a cheltuielilor pentru acþiunile
antipoluante este influenþatã într-o mãsurã însemnatã de factori a cãror
acþiune vine din afara activitãþii propriu-zise de protecþie a mediului.
Pentru a evidenþa cu mai multã claritate direcþiile de acþiune pentru
protejarea mediului ºi eficienþa posibilã a acestora, este necesar, dupã
opinia noastrã, sã cunoaºtem dimensiunile reale ale tuturor factorilor
menþionaþi, mãsura în care ei influenþeazã mediul ºi evoluþia în timp a
calitãþii acestuia.
Câteva precizãri sunt necesare. Mai întâi, o înlãturare totalã a poluãrii
nu este posibilã nici din punct de vedere tehnologic ºi nici din punct de
vedere economic. Aceasta ar însemna cheltuieli antipoluante ce nu ar putea
fi suportate nici mãcar de o economie puternic industrializatã.
În al doilea rând, menþinerea calitãþii mediului la un nivel bun ºi foarte
bun necesitã, de asemenea, cheltuieli însemnate, ceea ce pericliteazã
procesul de dezvoltare economicã, de retehnologizare ºi, prin aceasta,
însãºi productivitatea muncii, cu consecinþe nedorite asupra salariilor ºi a
nivelului de trai material (tabelul 5.1).
De aceea, noi considerãm ca “preferabilã” o calitate a mediului satisfãcãtoare care nu pune în mare pericol echilibrul ecologic, dar nu necesitã
nici cheltuieli antipoluante prea ridicate.1
B. Indiferent de stadiul de dezvoltare economicã sau de nivelul de poluare atins, ca în orice activitate, ºi în domeniul protecþiei mediului este necesarã urmãrirea riguroasã, prin metode specifice, a eficienþei economice.
Pentru aceasta trebuie sã cunoaºtem cât mai precis eforturile care se fac ºi
efectele ce se obþin în acest domeniu. Totodatã, analiza corespunzãtoare a
eficienþei presupune exprimarea celor douã elemente luate în calcul (eforturi
ºi efecte) valoric, adicã prin intermediul preþurilor. Or, tocmai aici apar o
serie de dificultãþi de cuantificare, determinate de faptul cã efectele sunt de
1

Considerãm cã în prezent limita satisfãcãtoare (conform normelor admisibile de
poluare) a calitãþii mediului a fost mult depãºitã în unele zone ale þãrii. În sprijinul
acestei opinii se pot aduce mai multe argumente. Astfel, la începutul anului 1990, din
14.000 de staþii de epurare existente în þara noastrã funcþionau numai 7.000, iar dintre
acestea multe sub randamentul prevãzut (standardizat). În unele oraºe ale þãrii, cum
este Copºa Micã, concentraþiile maxime admise de poluanþi sunt mult depãºite (la zinc
de 300 ori, la plumb de 70-1-000 ori, la bioxid de sulf de 11 ori; a se vedea articolul O
Hiroºimã lentã – Copºa Micã, în revista “Eco”, nr. 33 din 18 august 1990), în timp ce,
pe ansamblul þãrii se apreciazã cã impactul fenomenului de poluare afecteazã solul pe
o suprafaþã de 7,5 milioane hectare (vezi “România liberã” din 13 iulie 1990). ªi astfel
de exemple se pot da în multe cazuri ce vin în sprijinul afirmaþiei de mai sus.
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ordin social: morbiditatea populaþiei în zonele poluate, confortul vieþii1 º.a.
De asemenea, unele prejudicii provocate de poluare apar în zone unde nu
existã folosinþe umane (de ex. regiuni nelocuite, pãduri, întinderi mari de ape).
Un prim aspect, deosebit de important, în abordarea problemei
eficienþei economice a protecþiei mediului îl constituie legãtura care existã
între calitatea mediului (gradul de poluare), pe de o parte, ºi costurile
calitãþii (pentru protecþia mediului) ºi noncalitãþii acestuia (pagube provocate
de poluare neanihilatã), pe de altã parte. Nivelul optim din punct de vedere
economic apare atunci când suma celor douã grupe de cheltuieli este
minimã.2 Prin urmare, în acel punct, eficienþa economicã este maximã.
Sub o altã formã, aceasta se poate formula astfel: cheltuielile pentru
protecþia mediului au eficienþa economicã cea mai ridicatã atunci când
valoarea acestora raportatã la valoarea pagubelor înlãturate (economiile
obþinute) ca urmare a creºterii gradului de puritate a mediului este minimã.
Deci, putem scrie:

C ( x)
→ minim,
E ( x)
unde:
E(x) sunt economiile ce apar prin înlãturarea pagubelor;
x – gradul de puritate a mediului (sau, în mod indirect, randamentul
staþiilor de epurare).
În cazul în care pagubele nu pot fi mãsurate, se pot evidenþia alte metode de urmãrire a eficienþei economice. De exemplu, un astfel de indicator
de eficienþã poate fi considerat raportul:

C ( x)
,
q( x)
1

2

De exemplu, la Copºa Micã, medicii au informat cã peste 30% din copii suferã de
bronºitã astmaticã, cã numãrul îmbolnãvirilor cãilor respiratorii creºte annual cu 20%,
cã o fetiþã de 10 ani avea 107 g Pb în sânge (O Hiroºimã lentã – Copºa Micã, în “Eco”,
din 18 august 1990), iar la Iºalniþa poluarea excesivã dinspre combinatul chimic ºi
termocentralã afecteazã grav viaþa oamenilor, a animalelor ºi vegetaþia din zonã; în
vecinãtatea Combinatului 1 s-a format un adevãrat deºert, pe o suprafaþã de 20 ha,
unde nu mai creºte nicio plantã (Iºalniþa contra… Iºalniþa, în “Adevãrul” din 20 sept.
1990).
ªtefan Amariþei, Optimizarea cheltuielilor antipoluante ºi a efectelor economice ale
degradãrii mediului înconjurãtor, în “Revista de statisticã”, nr. 7/1980.
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în care x reprezintã randamentul staþiilor (instalaþiilor) de epurare, iar
q cantitatea de poluanþi supusã epurãrii.1
Când raportul acesta este minim, se poate considera cã activitatea
este “eficientã”. Acest lucru este, desigur, valabil mai ales pentru acele
reziduuri poluante care, dupã procesul de neutralizare, sunt destinate a fi
comercializate (de exemplu, nãmolurile de la apele uzate, folosite ca
îngrãºãminte) ºi, ca urmare, sunt achiziþionate de beneficiari la un anumit
preþ. Evident, acest indicator de eficienþã îºi dovedeºte viabilitatea în cazul
în care randamentul de înlãturare a poluanþilor este cel corespunzãtor
standardelor de protecþie a mediului.
O altã problemã deosebit de importantã este aceea privind caracterul
productiv al cheltuielilor antipoluante. Acþiunile pentru protecþia mediului
faciliteazã reproducþia lãrgitã, întrucât prin reducerea poluãrii se obþin o
serie de efecte favorabile incontestabile, ºi anume: reducerea gradului de
coroziune a fondurilor fixe, aºadar, prelungirea duratei de funcþionare;
diminuarea morbiditãþii populaþiei, cu efecte pozitive asupra volumului
producþiei materiale ºi a productivitãþii muncii; faciliteazã regenerarea florei
ºi faunei; menþine calitatea corespunzãtoare a solului ºi, prin aceasta,
influenþeazã volumul ºi calitatea producþiei agricole etc.
Eficienþa economicã în acest domeniu este deosebit de ridicatã, dacã
ne putem imagina efectele dezastruoase pe care le-ar avea poluarea în
condiþiile în care nu s-ar lua mãsuri pentru limitarea acþiunii sale.
Faptul cã investiþiile în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor ºi
cheltuielile curente pentru aceastã activitate nu au un caracter productiv
reiese cu pregnanþã ºi din urmãtorul exemplu.
În vecinãtatea Combinatului Chimic Borzeºti, pierderile anuale de producþie agricolã sunt de circa 7,6 mil. lei2. Dacã considerãm cã randamentul
staþiilor ºi mijloacelor de epurare s-ar situa la nivelul normelor de protecþie a
mediului, pagubele s-ar reduce cu circa 5 mil. lei anual, investiþiile pentru
protecþia mediului ar fi de 20 mil. lei, iar termenul de recuperare a investiþiilor de 4 ani.
Deci, în patru ani, investiþia ar fi recuperatã din economiile care se
obþin. Apoi, trebuie luat în considerare faptul cã instalaþiile de epurare vor
funcþiona mai departe ºi, ca atare, ele vor aduce economii suplimentare,
mult timp dupã recuperarea investiþiei. În acelaºi timp, rãmân neluate în
1
2

Stefan Amariþei, op. cit.
Probleme economice ale protecþiei mediului înconjurãtor în România, “Caiet de studiu”,
nr. 130/1988, ICCE, Bucureºti, p. 251.
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calcul o serie de efecte pozitive ale reducerii poluãrii, din motive asupra
cãrora s-a insistat mai înainte.
Dar pentru o determinare cât mai apropiatã de realitate este necesar
ca, pe lângã cheltuielile de investiþii, sã se ia în considerare ºi cheltuielile
curente, iar în unele cazuri, ºi valoarea materialelor recuperate ºi a efectelor
sociale. Pentru calculul propriu-zis ar fi necesar sã se actualizeze, la
momentul calculului, diverse elemente ce intervin în relaþie. De principiu
însã, relaþia de calcul a indicatorului de eficienþã este urmãtoarea1:

r' =

I +c⋅n
,
( p + m + s )n

unde:
c – cheltuielile curente anuale;
n – durata normatã de funcþionare a obiectivului de investiþii;
p – valoarea anualã a pagubelor economice înlãturate (economiile
anuale obþinute);
m – valoarea materialelor recuperate anual prin procesele de tratare
(epurare);
s – valoarea efectelor sociale anuale.
Pentru situaþia menþionatã, acest indicator are urmãtoarea valoare:

r' =

20 + 0,5 ⋅ 10
1
5 ⋅ 10
= 0,5 sau =
2,
5 ⋅ 10
r ' 20 + 0,5 ⋅ 10

unde cheltuielile curente reprezintã 0,5 mil. lei anual, iar durata de
funcþionare a staþiilor de epurare 10 ani.
Aºadar, economiile obþinute sunt de douã ori mai mari decât cheltuielile efectuate, economia netã fiind de 25 mil. lei (5 · 10 - 20 - 0,5 · 10), adicã
circa 2,5 mil. lei anual.
Astfel de calcule de eficienþã trebuie sã stea la baza fundamentãrii
oricãror investiþii în domeniul protecþiei mediului, fãrã de care cheltuielile
efectuate apar drept neproductive sau cu o eficienþã redusã.
C. În condiþiile internalizãrii într-o mãsurã mai mare a activitãþii de
protecþie a mediului, profitul (beneficiul) obþinut de întreprindere se poate
diminua ºi, de asemenea, ceilalþi indicatori de eficienþã pot înregistra o
tendinþã asemãnãtoare.
1

C. Dinu, I. Ghizdeanu, Criteriu de determinare a eficienþei economice la investiþiile
pentru protecþia mediului, în “Economia ºi organizarea protecþiei mediului înconjurãtor”,
“Caiet de studiu”, nr. 127/1987, ICCE, Bucureºti
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Dupã opinia noastrã, efectul cel mai important, din punctul de vedere
al întreprinderii poluante, îl constituie mãsura în care, respectând limitele
admise de poluare, costurile protecþiei mediului influenþeazã beneficiul
(profitul), având în vedere faptul cã aceste cheltuieli nu realizeazã valori
materiale noi, ci asigurã condiþiile pentru realizarea pe ansamblul economiei
a aceloraºi niveluri ale producþiei.
Pentru aceasta este necesar sã analizãm situaþiile posibile, care în
principal sunt douã:
a) Când preþul produsului creat în întreprinderea poluantã este stabil
pentru o perioadã oarecare de timp.
În acest caz, beneficiul (profitul) unitar este determinat de doi factori:
preþ ºi costuri. Acestea din urmã depind în mod covârºitor de volumul
producþiei ºi chiar cheltuielile pentru protecþia mediului depind de acesta,
întrucât masa substanþelor nocive supuse neutralizãrii creºte direct
proporþional cu volumul fizic al producþiei.
Aºadar, putem scrie1:
C(x) = a0 + a1x + a2x2

(1)

unde:
C(x) reprezintã costul total al epurãrii poluanþilor;
x – cantitatea de poluanþi supusã neutralizãrii;
a0, a1, a2 – constante econometrice ce se determinã prin metoda celor
mai mici pãtrate, în baza datelor economice.
Considerând x = h · q, în care q este volumul fizic al producþiei, iar h
proporþia medie a poluanþilor pe unitatea de produs (mãrimea coeficientului
h depinde de conþinutul în substanþe nocive al materiei prime ºi de
tehnologia de producþie utilizatã), din (1) obþinem:
Cx = a0 + a1hq + a2h2q2

(2)

adicã
Cx = a +bq + cq2

(3)
2

Cum Ct = A + Bq + Cq , unde Ct reprezintã costul total al producþiei
(A, B, C – constante econometrice), rezultã:
Ct + Cx= (A + Bq + Cq2) + (a + bq + cq2) = A’ + B’q + C’q2
costul
producþiei
1

A se vedea anexa 5.1.

costul
protecþiei
mediului

(4)
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Iar costul unitar este:
C t + C x A'
= + B '+C '⋅q
(5)
q
q
De aici, putem calcula beneficiul (profitul) unitar:
A'
(6)
b = p − − B '−C '⋅q
q
Valoarea optimã (maximã) se obþine atunci când costul unitar este
minim, întrucât p este constant.
b) Când preþul produsului realizat în întreprinderea poluantã se
formeazã pe piaþa liberã ºi este diferit de la o perioadã la alta.
În aceastã situaþie, nivelul beneficiului (profitului) este dat de relaþia
(5), cu deosebirea cã p nu este constant, ci variabil. Preþul depinde în acest
caz de cererea pentru acel produs ºi de ofertã (cantitatea producþiei,
calitatea produsului). Chiar ºi în acest caz, fãcând abstracþie de preþ, care
se stabileºte exogen, beneficiul maxim se obþine atunci când costul unitar
este minim.
Se observã cã în ambele situaþii costul total al producþiei cuprinde, în
cazul întreprinderilor puternic poluante, douã grupe de cheltuieli, unele cu
caracter endogen, altele cu caracter exogen. Dacã nivelul optim al producþiei se stabileºte numai în funcþie de costurile de producþie propriu-zise
(endogene), fãcând abstracþie de cele destinate protecþiei mediului, atunci
aceastã activitate din urmã apare distinctã, ºi nu integratã (internalizatã).
În al doilea rând, nivelul optim al producþiei poate fi diferit în primul
caz, faþã de acela în care în costul total se include pentru protecþia mediului,
cu efecte defavorabile asupra masei beneficiului (profitului).
Internalizarea “externalitãþilor” trebuie sã se facã încã din faza de proiectare a noului obiectiv de investiþii, întrucât alegerea variantei tehnologice
înseamnã, totodatã, alegerea acelei tehnologii care este eficientã ºi din
punct de vedere ecologic.
Dupã cum s-a constatat din cele prezentate, internalizarea costurilor
antipoluante poate sã aibã efecte favorabile asupra creºterii eficienþei economice în acest domeniu, întrucât determinã întreprinderile sã se preocupe
într-o mãsurã mai mare de aceastã problemã, ele fiind preocupate pânã
acum de reducerea pagubelor provocate de poluare în afara întreprinderii.
Însã succesul acþiunilor concrete de internalizare a “externalitãþilor” depinde
tot atât de mult ºi de creºterea rãspunderii organelor de control al gradului
de poluare pe întreg teritoriul þãrii, de aplicarea fermã a legii privind protecþia
mediului înconjurãtor, fãrã de care rezultatele obþinute, ca efecte ºi
eficienþã, nu se ridicã la nivelul scontat.

CONCLUZII
Preluarea parþialã a costurilor sociale datorate fenomenului de
poluare industrialã de cãtre generatorii de poluanþi se crede cã va avea
urmãtoarele efecte pozitive:
− Stimularea unitãþilor de producþie de a-ºi reduce potenþialul poluant
prin modernizarea tehnologiilor de fabricaþie ºi tratare a deºeurilor, de
reciclare ºi valorificare a subproduselor de proces, de integrare în
profil teritorial, pe linia valorificãrii resurselor energetice nerecuperabile,
a unor resurse materiale etc.
− Selecþia întreprinderilor mai puþin poluante pentru mediul înconjurãtor
ºi restructurarea astfel a ramurilor industriale: supravieþuiesc unitãþile
mai performante, dupã criteriile economic ºi ecologic.
− Noile investiþii, a cãror proliferare mai ales în unitãþile de mici ºi medii
dimensiuni se aºteaptã sã se producã în întreaga economie a
României, vor fi dirijate de la început astfel ca efluenþii poluanþi sã se
încadreze în normele de calitate a factorilor de mediu.
− Subvenþionarea unor activitãþi (externalitãþi) de cãtre stat (cazul
depozitãrii deºeurilor radioactive sau deosebit de periculoase, de
exemplu) faciliteazã elaborarea unor politici ce dau garanþia
minimizãrii cheltuielilor pe ansamblul economiei ºi stimulãrii unor
fabricaþii sau servicii absolut necesare societãþii (energie electricã,
fabricarea pesticidelor etc.).
Este de înþeles cã raportul internalitãþi/externalitãþi se stabileºte în
funcþie de conjuctura economicã internã, pentru cadrul legislativ, în perioada
actualã, reþinându-se urmãtoarele:
− Obligativitatea generatorilor de poluanþi de a acoperi financiar daunele
aduse mediului înconjurãtor prin depãºirea normelor de calitate a
factorilor de mediu.
− Refacerea mediului înconjurãtor afectat de activitãþi industriale
anterioare anului 1990 se va face cu cheltuieli de la bugetul statului.
− În cazul acceptãrii conceptului de dezvoltare economicã mozaicatã,
raportul internalitãþi/externalitãþi va fi astfel tratat încât sã se þinã
seama de interesele ecosistemelor zonale.
− În perioada de tranziþie cãtre economia de piaþã, statul va prelua integral cheltuielile sistemelor de control al factorilor de mediu, de organizare a sectoarelor de cercetare-dezvoltare în domeniul protecþiei
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mediului, de formare a bãncii naþionale de date referitoare la calitatea
mediului etc. Ulterior, dupã stabilizarea economiei, o parte din aceste
cheltuieli vor fi suportate ºi de cãtre unitãþile economice, ca plãþi
pentru servicii, amenzi, taxe etc.
− Se considerã necesarã acordarea de facilitãþi pentru întreprinderile de
mici ºi medii dimensiuni (indiferent de forma de proprietate) pentru a
avea acces la datele de specialitate (documentaþie, proiecte, studii,
prognoze etc.) ce intereseazã evaluarea, tratarea, efectele asupra
mediului etc. ale poluanþilor pe care aceste unitãþi generatoare – în
prezent sau în perspectivã – de poluanþi sã le foloseascã efectiv ºi
eficient în diminuarea potenþialului propriu de substanþe nocive.

ANEXE

Anexa 3.1
Elemente metodologice pentru evaluarea potenþialului poluant 1
al proceselor de producþie de pe o platformã industrialã
1. UTILITATEA ELEMENTELOR METODOLOGICE
Se urmãreºte, cu ajutorul elementelor metodologice propuse, sã se
evalueze potenþialul poluant al proceselor de producþie de pe o platformã
industrialã.
În prezent, existã o metodologie aplicatã în unitãþile economice din
þara noastrã, conform cãreia fenomenul de poluare generat de o activitate
industrialã, se evidenþiazã sub forma rãspândirii în factorii de mediu a
substanþelor reziduale.
Deoarece tema de cercetare înscrisã în programul Institutului de Economic Industrialã presupune evaluarea potenþialului poluant al proceselor
de producþie, se propune completarea metodologiei existente cu unele elemente specifice evaluãrii acestui potenþial (tabelul 1), elemente a cãror
necesitate a fost determinatã de:
− nevoia elaborãrii strategiei ºi a mãsurilor de reducere a potenþialului poluant pe baza întocmirii unui inventar cât mai complet al
poluanþilor generaþi de activitatea productivã de pe platformã;
− cerinþa urmãririi evoluþiei fenomenului de poluare în timp, exprimat
printr-un numãr mai mic de indicatori (de tipul indicatorului global al
poluanþilor chimici) ºi evidenþierea duratei în care se manifestã fenomenul de poluare în factorii mediului înconjurãtor (prin intermediul duratei medii de viaþã a poluanþilor);
1

Potenþialul poluant este nivelul posibil al poluãrii mediului înconjurãtor datorat surselor
ºi factorilor de poluare dintr-o anumitã zonã (STAS 9081-88).
Norme tehnice pentru completarea dãrilor de seamã statistice de stat nr. 20/1987 privind protecþia mediului înconjurãtor, emise în baza Decretului nr. 15/1986, DCS, 1989.
Inventar al poluanþilor = ansamblul informaþiilor referitoare la tipologia, caracteristicile
tehnice, toxicologice etc. ale agenþilor poluanþi dintr-o platformã industrialã, în scopul
cunoaºterii emisiilor de poluanþi din zona consideratã (adaptare dupã STAS 9081-88).
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− asigurarea posibilitãþilor de comparare a mai multor platforme
industriale cu profil de fabricaþie similar, dupã criteriul emisiei de
poluanþi în mediul înconjurãtor, prin intermediul celor doi indicatori
calitativi propuºi (ºi înscriºi în tabelul 1).
De subliniat cã potenþialul poluant al proceselor de fabricaþie este
esenþial pentru evaluarea impactului asupra mediului înconjurãtor, precum
ºi pentru stabilirea acþiunilor necesare reducerii gradului de poluare1 ºi
asigurãrii protecþiei mediului înconjurãtor.2
Tabelul 1
Elemente metodologice propuse, complementare
celor existente conform Normelor tehnice nr. 20/1987
Elementele de
Conforme metodologiei
Propuneri de completare
referinþã
existente
Cantitatea de poluanþi Mãsurarea cantitãþilor de
Evaluarea cantitãþilor de poluanþi
poluanþi în factorii de mediu pe baza regulamentelor de fabricaþie, bilanþurilor de materiale, estimãrilor etc.
Sursele de poluare
Tehnologiile ºi instalaþiile
Laboratoarele, atelierele, depozitele, magazinele, rampele de încãrcare-descãrcare etc.
Factorii de mediu
Aerul, apa, solul
Apã freaticã, pãduri
Tipurile de poluare
Conform anexei 1 la NorSe suplimenteazã anexa 1 la Normele tehnice nr. 20/1987
mele tehnice nr. 20/1987 cu poluarea microbiologicã
Indicatorii fenomenului Cantitatea de poluanþi
Cantitatea echivalentã de poluanþi
poluãrii mediului
(mãrime relativã).
înconjurãtor
Durata medie de persistenþã a
poluanþilor.

1

2

Grad de poluare = nivel de poluare; concentraþia poluanþilor dintr-un factor de mediu
într-un punct sau dintr-o zonã, stabilit pe baza unor mãsurãtori sistematice ºi eventual
în raport cu anumite criterii (CMA, risc pentru sãnãtate etc.).
Protecþia mediului înconjurãtor: pãstrarea echilibrului ecologic, menþinerea ºi ameliorarea factorilor naturali, prevenirea ºi combaterea poluãrii, dezvoltarea valorilor naturale,
asigurarea condiþiilor de viaþã ºi muncã tot mai bune generaþiilor viitoare; se referã la
totalitatea acþiunilor, mijloacelor ºi mãsurilor întreprinse în acest scop (Norme tehnice
nr. 20/1987, DCS).
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2. POTENÞIALUL POLUANT AL PROCESELOR DE PRODUCÞIE
ªI POTENÞIALUL POLUANT AL PLATFORMEI INDUSTRIALE
Activitatea industrialã din ramurile chimie, petrochimie ºi metalurgie
poate afecta calitatea mediului înconjurãtor1 astfel:
− în sfera extracþiei ºi pregãtirii (condiþionãrii) materiilor prime prin
excavaþii la zi, spãlarea cãrbunelui, separarea sterilului, desulfurarea gazelor naturale, desalinizarea þiþeiului, clasarea granulometricã etc.;
− în procesele de producþie, prin emisia poluanþilor în mediu;
− la beneficiar, prin intermediul produselor finite care conþin poluanþi2
sau ele însele sunt poluante, precum: îngrãºãmintele chimice fosfatice (cu conþinut de radiu), azotoase (cu potenþial de contaminare
a apelor de suprafaþã ºi freatice din cauza aplicãrii greºite),
benzine cu conþinut de plumb, pãcurã cu conþinut ridicat de sulf,
pesticide din generaþia I etc.
În etapa de cercetare corespunzãtoare temei din anul 1990, s-a
evaluat numai potenþialul poluant al proceselor de producþie, ansamblul
fenomenului putând fi studiat ulterior.
3. EVALUAREA POTENÞIALULUI POLUANT AL PROCESELOR
DE PRODUCÞIE
Poluanþii generaþi de un process de producþie provin, în cea mai mare
parte, din procesele de fabricaþie (deºeuri, materii, subproduse de fabricaþie,
reactivi ºi catalizatori uzaþi, apã rezidualã, aer de la vehicularea materialelor
etc.), la care se adaugã substanþele poluante rezultate în urma reparaþiilor
capitale, reviziilor, opririlor accidentale ale fabricaþiei ºi cele provenite din
unitãþile conexe procesului de fabricaþie, precum laboratoarele uzinale,
atelierele de întreþinere, depozite, staþii de tratarea apelor amonte ºi aval de
proces etc.
1

2

Calitatea mediului înconjurãtor: starea acestuia la un moment dat, rezultatã din integrarea tuturor elementelor sale structurale ºi funcþionale, capabilã sã asigure o ambianþã
satisfãcãtoare multiplelor necesitãþi ale vieþii omului (E.C. Vespremeanu, Mediul
înconjurãtor – ocrotirea ºi conservarea lui, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1981, p. 72).
Poluant: substanþã (solidã, lichidã sau gazoasã) prezentã în factorii de mediu cu
potenþial de a acþiona asupra sãnãtãþii, de a genera disconfort ºi/sau a altera mediul
înconjurãtor (STAS 9081-88).
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Gama poluanþilor chimici se completeazã cu cei fizici sau biologici,
tabloul general al noxelor1 astfel inventariate putând da informaþii despre
tipurile de poluare ce pot fi întâlnite pe o platformã industrialã. Distribuþia
acestora pe factorii de mediu este redatã în tabelul 2.2
Tabelul 2
Tipurile de poluare specificã factorilor naturali ai mediului
înconjurãtor din platformele industriale ale ramurilor
chimie, petrochimie ºi metalurgie
Factorul
natural al
mediului
înconjurãtor
Aer
Apã
Sol (apã freaticã, pãduri)

Tipuri de poluare
Chimicã
Fizicã
Biologicã
Cu substan- Cu materii organi- Radio- Ter- So- Microþe chimice ce fermentescibile activã micã norã biologicã
x
x
x
x
x
x
x
x

x) Poluarea cu substanþe chimice include ºi metalele grele, particulele solide (aerosoli) în
aer ºi sol.
Sursa: Rãuþã, Corneliu; Cârstea, Stelian, Poluare ºi protecþia mediului înconjurãtor,
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1979, p. 18-19.

De precizat cã, printre factorii naturali ai mediului înconjurãtor, solul
preia o parte însemnatã din poluanþi prin:
− acoperirea acestuia cu deponii, halde, iazuri de decantare, depozite de steril, de zgurã, ºlam de la flotaþia minereurilor, depozite de
gunoaie etc., care se gãsesc incluse în perimetrul platformei
industriale;
− contaminarea cu deºeuri ºi reziduuri anorganice ºi organice,
reziduuri radioactive, agenþi fitopatogeni.
Solul reprezintã ºi suportul poluãrii stratului de apã freaticã corespunzãtor platformei industriale cu noxele ce ajung în subsol.
1

2

Noxe: agenþi chimici, fizici sau biologici care au acþiune dãunãtoare asupra organismelor umane, vegetale ºi animale (STAS 9081-88).
Corneliu Rãuþã, Stelian Cârstea, Poluarea ºi protecþia mediului înconjurãtor, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1979, p. 18-19).
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Indicatorii potenþialului poluant al proceselor de producþie de pe
platforma industrialã sunt urmãtorii:
a) Cantitatea de deºeuri poluante. Acesta este principalul indicator
utilizat în determinarea potenþialului poluant al platformei industriale, determinat, în special, pe baza bilanþurilor de materiale, a consumurilor specifice,
randamentelor de fabricaþie înscrise în regulamentele de fabricaþie. Se
completeazã aceastã evidenþã primarã cu date din buletinele de analizã
pentru materiile prime intrate în unitatea de producþie (de exemplu, pentru
conþinutul de radiu în roca fosfaticã sau gradul de radioactivitate al cãrbunilor cocsificabili), evidenþa contabilã (consumul de reactivi într-un laborator)
etc. Determinãrile laboratoarelor de toxicologie pot fi, de asemenea, surse
de informaþii acolo unde regulamentele de fabricaþie lipsesc, sunt
incomplete sau poluanþii sunt generaþi în afara proceselor de fabricaþie (în
atelierele de întreþinere, magazii, rampe de încãrcare-descãrcare, depozite
etc.). Evidenþele laboratoarelor de toxicologie sunt utile la evaluarea poluãrii
stratului de apã freaticã, stabilirea nivelului de zgomot din incinta platformei
industriale, determinarea încãrcãrii microbiologice a apelor reziduale etc.
Poluanþii chimici reprezintã, cantitativ, în accepþiunea prezentei
metodologii, diferenþa dintre consumul specific efectiv (Cse) ºi cel teoretic1
(Cst), amplificatã cu volumul anual al producþiei (P) sau
Sp = ΣPij (Cseij – Cstij)

(1)

în care:
Sp – cantitatea totalã de substanþã poluantã rezultatã dintr-o instalaþie
industrialã;
i – materia primã, materialul etc. aferent fabricãrii produsului j.
Evident cã la nivelul platformei industriale cantitatea totalã de
substanþã poluantã (St) este mai micã decât suma cantitãþilor poluanþilor
generaþi de toate instalaþiile, deoarece în interiorul platformei pot interveni ºi
urmãtoarele activitãþi:
− valorificarea unor subproduse de fabricaþie (Sv);
− tratarea, neutralizarea, separarea unor poluanþi în instalaþii proprii
de depoluare (Ss).
Deci, cantitatea totalã de agenþi poluanþi ce formeazã potenþialul
poluant al unei platforme industriale este:
(2)
St = Spij – (Svij + Ssij) + Sa
1

Consumul specific teoretic este stabilit în cadrul regulamentului de fabricaþie pentru
fiecare produs ºi înscris în capitolul “Norme de consum”.
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în care: Sa – alþi agenþi poluanþi decât cei generaþi de procesele de fabricaþie.
De observat cã:

C se − C st
C
= 1 − st = 1 − η
C se
C se

(3)

în care η este randamentul de transformare a materiei prime sau
materialului i în produsul finit j (relaþia 1), η fiind indicator uzual în industriile
în care procesele de fabricaþie includ reacþii chimice.
În cazul în care, în proces, nu apar reacþii chimice, cantitatea totalã de
agenþi poluanþi ce formeazã potenþialul poluant al proceselor de producþie
de pe o platformã industrialã se calculeazã conform metodologiei redate în
Normele tehnice nr. 20/1987, ºi anume:
S1 – S 2 = S 3 + S 4

(4)

S4 = S1 – (S2 + S3)

(5)

în care:
S1 – cantitatea de substanþe poluante existente în materiile prime ºi
materialele consumate sau introduse în procesul tehnologic;
S2 – cantitatea de substanþã poluantã cuprinsã (înglobatã) în produsul
finit;
S3 – cantitatea de substanþã poluantã captatã, recuperatã;
S4 – cantitatea de substanþã poluantã emisã sau evacuatã în factorii
de mediu care nu a fost reþinutã sau captatã.
Cantitatea de poluanþi radioactivi se calculeazã cu una din relaþiile de
calcul (2) sau (5) în funcþie de rolul substanþelor radioactive în procesul de
producþie.
Poluarea termicã este regãsitã numai la nivelul apelor de rãcire sau
reziduale ce pãrãsesc platforma industrialã. Poluanþii biologici pot fi determinaþi la nivelul apelor reziduale ce pãrãsesc platforma industrialã sau, în
cazul proceselor biotehnologice, similar poluanþilor chimici. Indicatorii cantitativi ai potenþialului poluant ai unei platforme industriale sunt sintetizaþi în
tabelul 3.
b) Cantitatea echivalentã de poluanþi – indicator global – se foloseºte
în cazurile în care se urmãreºte evoluþia fenomenului de poluare, iar
numãrul poluanþilor chimici este mare, fãcând dificilã aprecierea în timp a
ansamblului fenomenului. Considerãm cã se poate calcula, în aceste cazuri,
o cantitate echivalentã, þinându-se seama de concentraþia maximã admisi-
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bilã (CMA)1 a fiecãruia dintre agenþii poluanþi. Calculul acestui indicator
global se face astfel:
− se asociazã fiecãrui agent poluant valoarea CMA corespunzãtoare,
stabilitã prin standardele proprii (STAS 12579-87 pentru aer, 470688 pentru apã etc.) sau internaþionale (pentru poluanþii neincluºi în
STAS);
− se stabileºte pentru fiecare platformã industrialã poluantul tipic
(specific proceselor de fabricaþie), cu pondere mare în totalul cantitãþii de poluanþi, periculozitate maximã etc. (ca, de exemplu: clorul
pentru platformele de produse clorosodice, CN- pentru extracþia
metalelor neferoase, fenolul pentru platformele cocsochimice etc.);
− se considerã CMA = 1 pentru acest poluant tipic ºi se recalculeazã, în funcþie de aceastã valoare, coeficienþii adimensionali Ki
corespunzãtori fiecãrui agent poluant;
− se împarte cantitatea fiecãrui poluant la coeficientul k dupã care se
însumeazã, la nivelul platformei, poluanþii chimici astfel corectaþi.
Dacã Ig reprezintã acest indicator global al cantitãþii de poluanþi,
calculul lui (redat în tabelul 4) se face dupã relaþia:
p
Ig = ∑ i
(6)
ki
în care:
p – poluantul;
k – coeficientul de corecþie, calculat la rândul sãu dupã relaþia:
CMAi
k=
(7)
CMAr
unde:
CMAi – CMA a oricãrui agent poluant;
CMAr – CMA a poluantului tipic (de referinþã).
c) Durata medie de viaþã2 a poluanþilor þine seama de viaþa poluanþilor
ale cãror efecte se resimt un anumit interval de timp în mediul înconjurãtor.
Durata medie de viaþã a poluanþilor (chimici, radioactivi, bacteriologici etc.)
1

2

CMA: concentraþia cea mai mare a unui poluant permisã de reglementãrile în vigoare
pentru anumite zone ºi intervale de timp în care are efecte negative asupra
organismului ºi bunurilor materiale (STAS 9081-88).
Viaþa unui poluant reprezintã intervalul de timp mãsurat din momentul emiterii acestuia
pânã în momentul în care nu mai poate fi pus în evidenþã prin metode de determinare
(STAS 9081-88).
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de pe o platformã industrialã se determinã ca medie ponderatã (cu
cantitatea de poluanþi) a duratelor individuale ale poluanþilor sau
∑ pi t i (ani)
(8)
Tm =
∑ pi
în care:
Tm – durata medie de viaþã a poluanþilor;
p – cantitatea de poluant;
t – durata individualã de viaþã a poluanþilor.
Duratele individuale de viaþã a poluanþilor se redau în literatura de
specialitate1, ele fiind caracteristici intrinseci ale acestora.
Tabelul 3
Indicatori cantitativi de evaluare a potenþialului poluant
al proceselor de producþie de pe o platformã industrialã
Tipul de
poluare
Chimicã

Fizicã:
- radioactivã
- sonorã
- termicã

Indicatorii
Denumirea
Cantitatea de substanþe chimice
organice, anorganice ºi sub formã
de aerosoli descãrcatã în atmosferã, apã sau sol (apã freaticã)
Cantitatea de materii organice
fermentescibile
Cantitatea de radionuclizi sau substanþe radioactive
Nivelul de zgomot
Cantitatea de cãldurã evacuatã în
emisarii naturali

Biologicã:
- microbiologicã Capacitatea de toxicitate

UM

Determinare
conform:

t/an

STAS 12574-87
STAS 4706-88
STAS 1342-84
STAS 6536-87

t/an
% oxigen
kg/an
Becquerel/l
decibeli
0

Gcal/ C, an
Numãrul de bacx
terii coliforme/
3
dm de apã

STAS 10447-83
STAS 12248-84
STAS 11336/1-80
STAS 6824-61
STAS 3001-83

x – prezente în apele uzate.

1

Corneliu Rãuþã, Stelian Cârstea, Prevenirea ºi combaterea poluãrii solului, Editura
Ceres, Bucureºti, 1983, p. 120.
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Tabelul 4
Calculul cantitãþii echivalente de poluanþi chimici generaþi
de activitatea productivã pe o platformã industrialã (etalon = clor)
CMA
Factorul
Agentul
Cantitatea
k
natural al
poluant
anualã de sub- (mg/dm3) (col.4/0,1;
mediului înstanþe poluante
0,25)
conjurãtor
rezultate (t0)
Aerx
Amoniac
1
0,3
3
Benzen
2
1,5
15
Clor (k=1)
10
0,1
1
NO2
2
0,3
3
SO3
2
0,75
7,5
Fenol
0,1
0,1
1
Total 1
17,1
Apã
Amoniac
1
45
180
Cianuri
0,01
0,01
0,04
Clor liber (k=1)
10
0,25
1
Fenoli
2
0,001
0,004
Substanþe organice oxidabile, exprimate în % oxigen
6
5
20
Pesticide organoclorurate greu degradabile
0,5
0,0001
0,0004
Total 2
19,51
Aer + apã
Total 1 + Total 2
36,61
-

Cantitatea
echivalentã
Ig
(col.3/col.5)
0,33
5,13
10
0,66
0,26
1
12,38
0,006
0,25
10
500

0,3

1.250
1.760,556
1.772,936

CMA pentru aer: STAS 12574-87; pentru apã – STAS 4706-88.

În cazul substanþelor radioactive (când pe o platformã industrialã se
întâlnesc, în factorii de mediu, mai multe substanþe radioactive − radionuclizi),
durata de viaþã a fiecãreia din acestea va fi dublatã faþã de perioada de
înjumãtãþire redatã în literatura de specialitate, când se aplicã relaþia (8).
Prezenþa substanþelor poluante cu durata de viaþã infinitã (cadmiu,
mercur etc.) se datoreazã unor condiþii conjuncturale sau accidentale, ele
evidenþiindu-se separat în cadrul poluanþilor de pe platformã.
4. EVIDENÞA PRIMARÃ PENTRU EVALUAREA POTENÞIALULUI
POLUANT AL PROCESELOR DE PRODUCÞIE
În prezent, documentul care conþine informaþii despre potenþialul
poluant al proceselor de producþie de pe o platformã industrialã este “Darea
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de seamã statisticã de stat, Protecþia Mediului Înconjurãtor în anul… pentru
unitãþile economice, PMI – fila 1”. S-a arãtat anterior cã datele înscrise în
PMI – fila 1 nu acoperã toate tipurile de poluanþi întâlniþi pe o platformã
industrialã ºi nici toþi factorii de mediu. Pe de altã parte, cantitãþile de
poluanþi (coloana 3 din PMI – fila 1) sunt calculate pe baza unor determinãri
ce se fac în aerul ºi apa evacuate din halele industriale, respectiv din incinta
platformei, determinãri secvenþionale ce includ ºi factori perturbatori ca:
fluctuaþiile debitelor de aer ºi apã în timp, necorelarea cantitãþilor de poluanþi
determinaþi cu gradul de utilizare a capacitãþii de producþie în momentul
efectuãrii mãsurãtorii, suficienþa ºi precizia aparatelor de mãsurã etc.
Pentru evaluarea potenþialului poluant al proceselor de producþie se
propune a se utiliza acelaºi document folosit în prezent (PMI – fila 1), cu
precizarea cã în coloana 3 se înscriu cantitãþile de poluanþi determinate, în
special, din datele regulamentelor de fabricaþie (tabelul 5).
În Regulamentul de fabricaþie-cadru1, cantitãþile de poluanþi se deduc
din capitolele:
j – indicii de consum;
k – deºeurile de fabricaþie.
În capitolul j, în tabelul corespunzãtor normelor de consum sunt
înscriºi indicatorii:
− coeficientul de pierderi;
− consumul specific teoretic;
− consumul specific planificat.
Înlocuirea consumului specific planificat cu cel efectiv realizat
completeazã datele necesare aplicãrii relaþiei (1) pentru un proces (produs)
ºi, prin integrare, pentru toate procesele ºi produsele de pe platformã.
Bilanþurile energetice, conform “Normativului privind metodica de
întocmire ºi analizã a bilanþurilor energetice ºi întreprinderilor industriale ºi
similare E (2+7) – 70”, aprobat cu Ordinul MEE nr. 285/9.04.1970, trebuie
sã evidenþieze pierderile de cãldurã (conform capitolului 2.11 din Normativ,
p. 21) ºi pierderile de masã de agenþi energetici. Pentru întreprinderile care
nu au încã întocmite bilanþuri energetice se poate evalua poluarea termicã
prin mãsurarea directã a temperaturii apelor reziduale2 ce pãrãsesc platforma industrialã.
1

2

Pentru industria chimicã ºi petrochimicã, regulamentul de fabricaþie-cadru a fost aprobat prin Ordinul M.I.Ch. nr. 5N/1985.
Conform STAS 4706-88, temperatura de +300 C este consideratã maxima acceptabilã,
acest parametru fiind determinat dupã metodica din STAS 6824-61.
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Tabelul 5
Datele primare necesare evaluãrii potenþialului poluant
al proceselor de producþie de pe o platformã industrialã
Factorul de Poluantul
mediu
(noxa)

Indicatorul

Sim- Evidenþa primarã a
bolul
indicatorului

Aer, apã, sol Substanþe Consumul specific
Cse
(apã freaticã) chimice
efectiv
Consumul specific
Cst
teoretic
Volumul anual al
P
producþiei fizice
Sv
Cantitatea anualã
de subproduse de
fabricaþie valorificate
Cantitatea anualã
Ss
de poluanþi separaþi
S1
Cantitatea de substanþã poluantã existentã în materiile
prime ºi materialele
consumate
S2
Cantitatea de substanþã poluantã introdusã în procesul
tehnologic
S3
Cantitatea de substanþã poluantã cuprinsã (înglobatã)
în produsul finit
Cantitatea de sub- S4=Ss
stanþã poluantã separatã (captatã)
Concentraþia maxi- CMA
mã admisibilã*

Durata de viaþã a
poluanþilor

t

Regulamentul de
fabricaþie, cap. j, k
Idem
Darea de seamã
statisticã Ind. 1 A
Evidenþa Serviciului
Producþie

Relaþia de
calcul din
metodologie
(1)
(1)

(2)

Evidenþa proprie

(2)

Regulamentul de
fabricaþie, buletinele
de analizã ale
laboratorului CTC

(5)

Regulamentul de
fabricaþie, buletinele
de analizã ale
laboratorului CTC
idem

(5)

(5)

Evidenþa proprie

(5)

Decretul Consiliului
de Stat nr. 414/1979;
Stabilirea valorilor
limitã admisibile ale
principalelor substanþe poluante din apele
uzate înainte de evacuarea acestora;
STAS 12570-87;
STAS 4706-88.
Literaturã tehnicã de
specialitate

(7)

(8)
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Factorul de Poluantul
mediu
(noxa)

Indicatorul

Sim- Evidenþa primarã a
bolul
indicatorului

Cantitatea de substanþã poluantã generatã de alte activitãþi decât procesele de fabricaþie

Sa

Apã

Cãldurã

Apã poluatã termic

-

Aer

Zgomot

Nivel de zgomot

-

Aer, apã, sol Radio(apã freaticã) activitate

Nivelul radioactivitãþii
Cantitatea de radionuclizi

-

Apã, sol

Conþinutul de substanþe microbiologice

-

Biologic

Relaþia de
calcul din
metodologie
(2)
Evaluãri, aproximãri,
analize ale laboratoarelor de toxicologie,
CTC, evidenþe contabile, fiºe de inventar
pentru reactivi, contracte cu întreprinderile de salubritate, cu
unitãþile agricole etc.
Bilanþul energetic
(Normativ MEEE
(2+7) - 70; determinare de laborator conform STAS 6824-61
Determinare de
laborator conform
STAS 9779-82
Regulamentul de fabricaþie, determinãri
ale Laboratorului de
Toxicologie, Buletine
de analizã CTC pentru materii prime ºi
produse finite.
Determinarea se face
conform cu STAS
10447/1-2-83; 1203184; 11771-84. A se
vedea ºi Norme republicane de radioprotecþie publicate în
Buletinul oficial nr.
48/1976 ºi în Buletinul Ministerului Sãnãtãþii nr. 2/1983.
Determinãri ale Laboratorului de Toxicologie conform STAS
4706-88; 1342-86;
3001-83; 6536-87;
6329-77

* Pentru CMA în apa freaticã, ape ºi sol, a se vedea ºi Corneliu Rãuþã, Constantin
Cârstea, Prevenirea ºi combaterea poluãrii solului, Editura Ceres, Bucureºti, 1983, p.
76, 80, 81, 101, 220.
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Anexa 4.1
Evoluþia valorii fondurilor fixe pentru protecþia mediului
înconjurãtor pe principalii beneficiari în perioada 1985-1989
-%Principalele grupe Instalaþii pentru Instalaþii pentru Instalaþii pentru* Instalaþii pentru
de fonduri fixe protecþia aerului epurarea apei protecþia solului
control ºi
mãsurare a
calitãþii mediului
Ministere
Creºtere Structu- Creºtere Structu- Creºtere Structu- Creºtere Structu89/85 rã 1989 89/85 rã 1989 89/85 rã 1989 89/85 rã 1989
Min. Energiei Electrice
130,9
16,2
40,7
0,8
117,1
22,2
69,7
Min. Minelor
165,9
0,6
140,0
6,4
15,6
Min. Petrolului
449,2
1,3
143,7
0,7
245,5
0,4
Min. Industriei
Metalurgice
83,0
24,7
48,4
3,2
0,2
190,6
0,6
Min. Industriei Constr.
de Maºini
536,3
7,3
136,2
1,1
4.146,3
1,1
893,7
1,2
Min. Industriei
Electrotehnice
124,2
1,6
202,5
0,9
18,1
75,7
0,5
Min. Industriei Chimice
159,9
21,6
131,5
12,0
108,0
2,7
109,9
3,7
Min. Industriei Uºoare
114,5
2,0
1.207,6
5,1
710,8
0,8
Min. Industrializãrii
Lemnului
190,6
22,5
294,0
2,3
1.132,3
0,8
34,4
Min. Construcþiilor
Industriale
63,9
80,8
7,0
Min. Transporturilor ºi
Telecomunicaþiilor
58,2
0,1
35,3
0,5
3,8
Min. Industriei
Alimentare
1,4
3,3
24,6
0,2
1,4
Min. Agriculturii
0,3
5,1
72,4
66,3
Uniunea Naþionalã a
CAP
5.708,2
0,1
448,1
1,1
97,7
0,5
Consiliul Culturii ºi
Educaþiei
2.286,0
0,1
379,4
Consiliul Naþional al
Apelor
100
0,4
26,3
87,8
Consilii Populare
Judeþene
51,5
0,1
105,8
16,3
103,3
5,5
101,8
1,3

* Nu existã date decât începând cu anul 1987.
Sursa: Data preluate de la DCS.
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Anexa 4.2
Evoluþia personalului ocupat în acþiuni de protecþia mediului
înconjurãtor în þara noastrã în perioada 1985-1989
-%-

Total personal, din care
pentru protecþia:
- aerului
- apelor
- solului

Dinamicã (1985 = 100)
1986
1987
1988
1989

Structurã
1985
1989

96,7
106,5
79,6
129,7

100,0
15,7
58,7
25,6

Sursa: Prelucrãri date de la DCS.

124,8
101,1
90,8
217,4

130,0
145,9
88,5
215,3

120,9
95,7
92,9
200,6

100,0
12,4
45,1
42,5
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Anexa 4.3
OBSERVAÞII
referitoare la proiectul “Legii privind protecþia mediului înconjurãtor”
În scopul îmbunãtãþirii proiectului “Legii privind protecþia mediului
înconjurãtor” se propune a fi luate în considerare urmãtoarele observaþii
generale:
− extinderea domeniului legii ºi asupra problemelor refacerii mediului
înconjurãtor, legea devenind “Legea privind protecþia ºi refacerea
mediului înconjurãtor;”
− includerea în Constituþia þãrii a unor prevederi privind importanþa
naþionalã a problemelor privind protecþia ºi refacerea mediului
înconjurãtor ºi a necesitãþii concentrãrii eforturilor pentru
soluþionarea acestor probleme;
− corelarea unor articole din Legea investiþiilor cu cele prevãzute în
Legea privind protecþia ºi refacerea mediului înconjurãtor;
− constituirea unor organe de control la nivel naþional ºi local al
modului de respectare a reglementãrilor cuprinse în Legea privind
protecþia ºi refacerea mediului înconjurãtor;
− studierea oportunitãþii includerii în costurile de producþie ale
produselor poluante a unor cote care sã constituie baza pentru
crearea unor fonduri de protecþie ºi refacere a mediului la nivelul
unitãþilor.
Preambul: Ultimul paragraf se propune sã se completeze în urmãtorul
sens: “În scopul aplicãrii în mod unitar, în cadrul unei politici de stat, a
mãsurilor necesare pentru protecþia ºi refacerea mediului înconjurãtor”.
Articolul 3. – paragraful 2 – se propune reformularea urmãtoare:
“Echilibrul ecologic reprezintã raportul între cadrul natural ºi cadrul creat de
om, precum ºi legãturile ce se stabilesc în interiorul cadrului natural ºi al
celui creat de om”.
Articolul 5. – se propune extinderea noþiunii de pagube atât asupra
economiei naþionale, cât ºi a avuþiei naþionale în mod direct ºi indirect.
Articolul 7. – se propune sã se completeze paragraful 1 cu persoane
fizice sau cu toþi cetãþenii. Se propune continuarea paragrafului c) ºi “norme
actualizate continuu celor similare din practica mondialã”. Se propune reformularea punctului d) astfel: “sã se ia mãsuri pentru prevenirea sau limitarea
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efectelor dãunãtoare ale fenomenelor naturale sau artificiale asupra
mediului înconjurãtor ºi refacerea mediului afectat de fenomene anterioare”.
Se propune la punctul e) extinderea noþiunii de substanþã ºi cu materiale.
Articolul 9. – se propune completarea paragrafului 1 cu “toþi cetãþenii
sau persoanele fizice”. De asemenea, se propune includerea unui paragraf
h) formulat astfel: “Unitãþile economice au obligaþia sã inventarieze toate
sursele ºi substanþele poluante ºi sã informeze periodic atât personalul
unitãþii, cât ºi autoritãþile locale ºi organele centrale asupra acestui potenþial
ºi a intensitãþii fenomenului de poluare, dându-se o atenþie deosebitã
poluanþilor cu acþiune oncologicã”.
Articolul 13. – se propune sã se includã în paragraful 1 ºi “microorganisme sau agenþi biologici patogeni”.
Articolul 15. – se propune introducerea unui paragraf nou referitor la
obligativitatea unitãþilor economice de a lua mãsurile necesare evitãrii
poluãrii termice a apelor de suprafaþã.
Articolul 19. – se propune extinderea paragrafului 1 în sensul obligativitãþii organelor administraþiei locale de a organiza preluarea deºeurilor pe
grupe, astfel ca acestea sã poatã fi mai uºor tratate sau valorificate.
Articolul 21. - se propune extinderea paragrafului a) cu persoane
fizice. Se propune extinderea paragrafului c) în sensul introducerii în
circuitul util a haldelor de steril dupã ce acestea au fost terasate ºi acoperite
cu pãmânt fertil.
Articolul 23. – se face urmãtoarea observaþie: pãdurile nu sunt numai
factor de formare a mediului înconjurãtor, ci o componentã activã
importantã a mediului.
Articolul 25. – se propune extinderea paragrafului d) cu urmãtoarea
formulare: “asigurându-se menþinerea echilibrului ecologic al speciilor”. De
asemenea se propune completarea punctului k) în sensul asigurãrii cu
personalul necesar corespunzãtor atât numeric, cât ºi calitativ.
Articolul 61. – se propune completarea punctului d) în sensul
asigurãrii mijloacelor materiale, financiare ºi a resurselor umane pentru
realizarea lucrãrilor ºi mãsurilor necesare protecþiei mediului înconjurãtor,
precum ºi pentru urmãrirea emisiilor de poluanþi la sursã ºi a modului de
funcþionare a echipamentelor corespunzãtoare.
Articolul 62. – se propune sã se completeze paragraful 1 cu
obligativitatea conducerilor administrative ale generatorilor de poluanþi cu
prevederea mijloacelor necesare recuperãrii resturilor menajere.
Articolul 63. – se propune completarea paragrafului e) astfel: normele
de igienã vor fi aliniate la nivelul standardelor internaþionale.
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Articolele 65, 66, 67. – se propune extinderea paragrafului 1 ºi cu
refacerea mediului înconjurãtor.
Articolul 74. – se propune introducerea paragrafului 3 astfel formulat:
“Ministerul învãþãmântului public ºi celelalte ministere ºi organe centrale sã
ia mãsuri de includere în programele de reciclare a cadrelor, a cunoºtinþelor
referitoare la prevenirea ºi combaterea poluãrii mediului înconjurãtor,
refacerea acestuia, precum ºi la ocrotirea naturii.”
De asemenea, se propune introducerea paragrafului 4 formulat astfel:
“Ministerul învãþãmântului public va analiza oportunitatea organizãrii învãþãmântului mediu ºi superior în vederea formãrii de specialiºti ecologiºti”. Se
propune, de asemenea, includerea unui paragraf 5 formulat astfel: “Ministerul Muncii sã analizeze oportunitatea nomenclatorului de funcþiuni în vederea includerii ºi a specialitãþii de ecologist”.
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Anexa 4.4
Tarife unice pentru serviciile specifice organelor de gospodãrire
a apelor, propuse de Comisia guvernamentalã pentru elaborarea
Programului economic al Guvernului
Nr.
Serviciul de gospodãrire a apelor
UM
Tarif
crt.
(lei/UM)
1. Primirea în apele de suprafaþã a substanþelor evacuate, în
t
75
cadrul limitelor reglementãrilor actelor normative:
t
300
- pentru suspensii ºi substanþe în soluþie;
- pentru substanþe consumatoare de oxigen.
2. Concentrarea prin barajele din administrarea organelor de
gospodãrire a apelor a potenþialului hidroenergetic:
- pentru cãderea medie asiguratã de baraj
- la hidrocentrale cu putere instalatã mai micã de 4 MW;
m. cãdere 3.200
- la hidrocentrale cu putere instalatã cuprinsã între 4 MW ºi 8 MW; m. cãdere 4.300
- la hidrocentrale cu putere instalatã peste 8 MW;
m. cãdere 5.300
- pentru volumul de apã utilizat
- la hidrocentrale cu putere instalatã mai micã de 4 MW;
10.000
17
m.c.
- la hidrocentrale cu putere instalatã cuprinsã între 4 MW ºi 8 MW; 10.000
19
m.c.
- la hidrocentrale cu putere instalatã peste 8 MW.
10.000
17
m.c.
3. Gospodãrirea debitelor solide pentru extragerea balastului,
1.000 mc 1.100
pietriºului, nisipului ºi altele asemenea.
material
extras
4. Asigurarea folosirii potenþialului de agrement al lacurilor de acuha luciu
275
mulare din administrarea organelor de gospodãrire a apelor.
de apã
5. Asigurarea folosirii potenþialului piscicol al lacurilor de acumula- ha luciu
270
re din administrarea organelor de gospodãrire a apelor.
de apã
Sursa: Buletinul nr. 2, Comisia guvernamentalã pentru elaborarea Programului economic
al Guvernului.
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Anexa 4.5
Penalitãþi pentru abateri de la normele privind prelevarea
apelor din surse ºi evacuarea apelor i m purificate,
propuse de Comisia guvernamentalã pentru elaborarea
Programului economic al Guvernului
Nr.
crt.

Natura abaterii

Mãrimea abaterii

1. Depãºirea debitelor prele- Pânã la 10%
vate prevãzute în autorizaþiile de la gospodãrirea
apelor
Peste 10% pânã la
20%
Peste 20% pânã la
50%
Peste 50% pânã la
75%
2. Nerealizarea instalaþiilor de recirculare la capacitatea
prevãzutã în autorizaþiile
de gospodãrire a apelor
3. Depãºirea în perioadele de Pânã la 10%
restricþii a debitelor prelevate prevãzute în planurile
de restricþii elaborate,
potrivit legii, de organele
de gospodãrire a apelor
Peste 10% pânã la
20%
Peste 20% pânã la
50%
Peste 50% pânã la
75%
Peste 75%

UM

Nivelul
penalitãþilor
- lei/UM O datã ºi jumãtate
preþul de livrare
De douã ori preþul
de livrare
De trei ori preþul
de livrare
De patru ori preþul
de livrare
De trei ori preþul
de livrare
De douã ori preþul
de livrare al apei
în regim regularizat al debitelor
De trei ori preþul
de livrare al apei
în regim regularizat al debitelor
De patru ori preþul
de livrare al apei
în regim regularizat al debitelor
De ºase ori preþul
de livrare al apei
în regim regularizat al debitelor
De opt ori preþul
de livrare al apei
în regim regularizat al debitelor
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Nr.
crt.

Natura abaterii

4. Preluarea din subteran a
unor volume de apã mai
mari decât cele prevãzute
în autorizaþiile de
gospodãrire a apelor
5. Preluarea apei din surse
de apã de suprafaþã sau
subterane fãrã autorizaþia
de gospodãrire a apelor
sau contract
6. Folosirea apei în alt scop
decât cel prevãzut în autorizaþiile de gospodãrire a
apelor
7. Depãºirea valorilor medii
zilnice ale indicatorilor de
calitate înscriºi în autorizaþiile sau acordurile de gospodãrire a apelor, ºi anume pentru:
- suspensii
- cloruri, sulfaþi
- CCO (Mn)
- CBO5
- produse petroliere,
uleiuri, grãsimi
- amoniac/amoniu
- fier
- fenoli (din industrii)
- sulfuri, hidrogen sulfurat,
clor liber
- cupru, zinc, crom trivalent
- plumb
- cianuri
- cadmiu, crom hexavalent
- mercur, pesticide

Mãrimea abaterii
Diferenþa dintre
prelevãri ºi volumele autorizate

UM
1.000 m.c.

Nivelul
penalitãþilor
- lei/UM 5.000

Volumul prelevat

De patru ori preþul
de livrare în regim
regularizat al debitelor

Volumul prelevat

De patru ori preþul
de livrare în regim
regularizat al debitelor

Diferenþa dintre valorile indicatorilor
de calitate efectiv
realizaþi ºi valorile
din autorizaþiile sau
acordurile de gospodãrire a apelor
kg
kg
kg
kg
kg

11
12
13
15
40

kg
kg
kg
kg

60
50
100
150

kg
kg
kg
kg
kg

250
500
700
800
1.000

Notã: Valorile penalitãþilor de la punctul 7 sunt valabile pentru primii doi ani de aplicare a
acestora la unitãþi. În anul al treilea se dubleazã, în anul al patrulea se tripleazã,
iar în anul al cincilea ºi urmãtorii se mãresc de patru ori, pânã la realizarea
parametrilor normali autorizaþi.
Sursa: Buletinul nr. 2, Comisia guvernamentalã pentru elaborarea Programului economic
al Guvernului.
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Anexa 4.6
Evoluþia ºi structura subvenþiilor pentru protecþia mediului
în Elveþia, în perioada 1970-1988
În milioane franci elveþieni % în totalul subvenþiilor
1970 1975 1980 1988 1970 1975 1980 1988
Silviculturã ºi lucrãri de protecþie,
din care:
53,2 74,7 80,2 241,2
- lupta contra maladiei pãdurilor
- 22,5
Indemnizaþii acordate persoanelor legate de catastrofa de la
Cernobâl
- 2,05
Lupta contra efectelor pesticidelor asupra sectorului laptelui
0,7
0,4
Protecþia mediului (naturii,
peisajului ºi faunei), din care:
37,81 280,38 196,28 252,27
35,0 27,4 187,42 171,99
• Protecþia apei, din care:
- instalaþii pentru protecþia apei
contra poluãrii
35,0 27,4 185,0 170,0
- analiza apei;
- 2,42 1,99
- subvenþii vãrsate în virtutea
legii protecþiei mediului.
• Protecþia naturii ºi a peisajului,
1,5
4,5 6,56 18,0
din care:
- încurajarea protecþiei naturii ºi
a peisajului;
1,5
4,5 6,49 17,73
- drumuri pentru pietoni ºi
excursii pe jos.
- 0,06
2,8
• Protecþia mediului ºi a peisa- 59,74
jului, din care:
- mãsuri de protecþie a mediului ºi
a peisajului (circulaþiei rutiere);
- 59,58
- diverse.
- 0,15
• Protecþia pãsãrilor, peºtilor,
1,31 1,88 2,30 2,53
vânãtorii, din care:
- supravegherea vânãtorii;
0,62 0,90 1,21 1,35
- repopularea cu peºti a apelor
publice;
0,65 0,75 0,75 0,67
- diverse.
0,04 0,23 0,34 0,50
Total subvenþii pentru protecþia
mediului
91,7 355,5 276,5 495,5
TOTAL Subvenþii
1.944,4 4.378,4 5.591,3 7.480,4

2,7
-

1,7
-

1,4
-

3,2
0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

1,9
1,8

6,4
0,6

3,5
3,4

3,4
2,3

1,8
-

0,6
-

3,3
-

2,3
-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

-

-

-

-

-

-

-

0,8

-

-

-

0,8
-

0,1
-

-

-

-

-

-

-

-

4,7
100

8,1
100

5,0
100

6,6
100

Sursa: “Les subventions fédérales en 1988”, La vie économique, nr. 9/1989, p. 32-34.
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Anexa 5.1
Metode de optimizare a cheltuielilor destinate acþiunilor
antipoluante ºi efectelor poluãrii asupra mediului.
Reducerea gradului de poluare la nivelul optim
1. Calitatea mediului trebuie apreciatã ca în orice activitate productivã,
þinând cont de economiile de bunuri materiale ºi de timp de muncã rezultate
prin îmbunãtãþirea acesteia ºi de cheltuielile pentru acþiunile antipoluante
efectuate.
În funcþie de aceste elemente este necesar sã se determine limitele în
care nivelul de calitate a mediului este cel mai avantajos pentru unitatea
economicã poluantã. Pentru aceasta se poate porni de la urmãtoarele
funcþii definite astfel:1
a) C(x) – cheltuielile pentru acþiunile antipoluante, în funcþie de
parametrul x ce caracterizeazã nivelul calitãþii mediului;
b) E(x) – economiile totale rezultate ca urmare a acþiunilor pentru
protecþia mediului, în funcþie de acelaºi parametru x;
c) P(x) – prejudiciile economice ºi sociale datorate poluãrii, în funcþie
de acelaºi parametru x.
Se pleacã de la raþionamentul cã valorile crescânde ale lui x exprimã
un nivel tot mai înalt de calitate a mediului.
Curba cheltuielilor antipoluante creºte la început lent, dar pe mãsura
îmbunãtãþirii nivelului de calitate a mediului creºterea se accentueazã,
deoarece înlãturarea prin epurare a poluanþilor devine mai costisitoare,
necesitând punerea în funcþiune de noi mijloace fixe ºi circulante, când
randamentul eliminãrii acestora creºte.
Curba economiilor totale rezultate din activitatea antipoluantã are o
creºtere rapidã pânã la o anumitã regiune de unde creºterea se atenueazã.
Atenuarea se datoreazã faptului cã reducerea cantitativã a poluanþilor, la
nivelurile superioare de calitate a mediului, genereazã reduceri mici de
pagube provocate de poluare ºi, ca urmare, creºteri reduse de economii din
aceastã activitate. Deci economiile rezultate prin creºterea calitãþii mediului
sporesc cu aceeaºi valoare cu care s-au redus pagubele economice ºi
sociale provocate de poluare.
1

St. Amariþei, Determinarea eficienþei economice a cheltuielilor pentru protecþia mediului
înconjurãtor, în “Revista de statisticã”, nr. 10/1982.
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În practicã, înlãturarea poluanþilor trebuie sã se facã cel mult pânã în
punctul ce marcheazã dispariþia prejudiciilor economice ºi sociale cauzate
de poluarea neanihilatã. O înbunãtãþire a nivelului de calitate a mediului prin
creºterea cheltuielilor antipoluante peste aceastã limitã nu mai aduce
economii suplimentare. Prin urmare, nu este necesar ca cheltuielile pentru
protecþia mediului sã se ridice la nivelul lor maxim posibil niciodatã, întrucât
în cantitãþi mici poluanþii devin inofensivi, iar prejudiciile economice ºi
sociale provocate de poluare sunt nule sau neglijabile ca mãrime.
Criteriile de optimizare a nivelului de calitate a mediului trebuie
asociate cu necesitatea de a obþine economii cât mai mari prin evitarea
prejudiciilor provocate de poluare pe unitatea de cheltuialã efectuatã:
E ( x)
→ maxim
(1)
C ( x)
Aceasta se poate formula ºi astfel: maximizarea diferenþei dintre economiile totale rezultate din activitatea antipoluantã ºi cheltuielile ocazionate
de aceastã acþiune.
Pentru ca diferenþa E(x) - C(x) sã fie maximã trebuie: E’(x) = C’(x),
unde E’(x) ºi C’(x) reprezintã variaþiile derivate ale funcþiilor analizate.
Pentru diferenþe mici relaþia de optim se poate scrie ºi sub forma:

∆E(x) = ∆C(x), adicã E(xi)- E(xi-1) = C(xi)- C(xi-1)

(2)

unde: ∆E(x) ºi ∆C(x) reprezintã creºterea economiilor totale rezultate din
activitatea de protecþie a mediului ºi, respectiv, a cheltuielilor ocazionate la
aceastã acþiune.
Desigur, nivelul optim de calitate a mediului, dupã acest criteriu, poate
fi acceptat numai în mãsura în care unitatea economicã poluantã respectã
normele legale privind protecþia mediului înconjurãtor.
Pentru delimitarea ºi mãsurarea corectã a cheltuielilor pentru protecþia
mediului trebuie avute în vedere grupele de cheltuieli care însumeazã aici ºi
natura lor. Cheltuielile antipoluante cuprind, în principal, cheltuielile curente,
cum sunt acelea pentru mijloace circulante, retribuþiile personalului muncitor
ce deserveºte staþiile ºi mijloacele de epurare, cheltuielile cu consumul de
energie ºi combustibil, amortismentele etc., precum ºi cheltuieli de investiþii.
Pentru însumarea acestor douã mari grupe de cheltuieli ºi determinarea
mãrimii reale a cheltuielilor antipoluante anuale, la diferite niveluri de reducere a poluanþilor, trebuie efectuatã, mai întâi, omogenizarea lor. Aici se
utilizeazã urmãtoarea relaþie de echivalare, ca naturã, a cheltuielilor pentru
acþiunile de protecþie a mediului:
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C(x) = c(x) + I(x) · q

(3)

unde:
I(x) reprezintã investiþiile totale pentru acþiunile antipoluante, la diferite
niveluri (trepte) de reducere a poluanþilor;
c(x) – cheltuielile antipoluante curente anuale;
q – coeficientul anual normat de eficienþã.
Aºadar, în calculele cu caracter de previziune, în care urmeazã sã se
þinã seama de eficienþa economicã a proiectelor antipoluante, trebuie
maximizatã relaþia:
En(x) = ΣE(x) – Ce(x) → maxim

(4)

unde:
En(x) reprezintã economiile nete totale rezultate ca urmare a reducerii
poluãrii pânã la nivelul x de calitate a mediului;
E(x) – economia rezultatã prin îmbunãtãþirea calitãþii mediului la una
din unitãþile economice afectate de poluare;
Ce(x) – cheltuielile pentru protecþia mediului echivalate ca naturã.
Pentru calcularea economiilor totale rezultate ca urmare a reducerii
poluãrii, trebuie avute în vedere economiile obþinute prin îmbunãtãþirea
cantitativã, calitativã ºi respectiv cantitativ-calitativã a factorilor de producþie
ºi a celor de mediu (când aceºtia din urmã au preþ). În acest scop se poate
utiliza urmãtoarea relaþie generalã:
Ei = E∆q + E∆c + E∆q,∆c = ∆qp0 + ∆pq’1 + ∆q∆p
adicã Ei = (q1 – q0)p0 + (p1 – p0)q’1 + (q1 – q0) (p1 –p0)

(5)
(5)’

în care:
Ei reprezintã economia totalã, ca urmare a reducerii poluãrii, pentru
un singur factor de producþie sau de mediu;
E∆q, E∆c – economia realizatã prin creºterea cantitativã, respectiv
calitativã a factorului de producþie sau de mediu;
E∆q,∆c – economia realizatã prin creºterea simultanã, cantitativã ºi
calitativã, a factorului analizat;
∆q,∆c – creºterea cantitativã ºi a valorii unitare (calitative) a factorului,
ca urmare a îmbunãtãþirii calitãþii mediului;
q0, p0 – cantitatea ºi valoarea unitarã (preþul) a factorului înainte de
îmbunãtãþirea calitãþii mediului;
q1, p1 – cantitatea ºi valoarea unitarã (preþul) a factorului de producþie
sau de mediu dupã îmbunãtãþirea calitãþii mediului;
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q’1 – cantitatea din factorul analizat care ºi-a îmbunãtãþit calitatea, ca
urmare a reducerii poluãrii: q’1≤ q1.
Economiile obþinute prin reducerea poluãrii se pot determina ºi în
funcþie de prejudiciul economic înlãturat, astfel:
E1 = E0 + (-∆P) = E0 + [-(P1 − P0)] = E0 + P0 − P1

(6)

unde:
E0, E1 reprezintã economiile rezultate înainte ºi dupã îmbunãtãþirea
calitãþii mediului;
P0, P1 – prejudiciului provocat de poluare înainte ºi dupã
îmbunãtãþirea calitãþii mediului; P1 < P0;
(-∆P) – reducerea prejudiciilor provocate de poluare.
Spre exemplu, pentru determinarea economiilor ca urmare a reducerii
pierderilor cauzate de poluare industrialã asupra unor suprafeþe agricole, se
poate utiliza relaþia:
E = ∆Sq0p+∆qS1p+∆S∆qp = (S1–S0)q0p+(q1–q0)S1p+(S1–S0)(q1–q0)p (7)
unde:
E reprezintã economia obþinutã prin reducerea gradului de poluare;
S1, S0 – suprafaþa agricolã cultivatã supusã degradãrii ca urmare a
poluãrii dupã ºi înainte de creºterea calitãþii mediului;
q1, q0 – producþia la hectar dupã ºi înainte de îmbunãtãþirea calitãþii
mediului;
p – preþul unei tone de produse agricole.
2. Dupã cum a reieºit din cele prezentate pânã acum, cheltuielile
pentru protecþia mediului ºi valoarea prejudiciilor economice ºi sociale
provocate de poluarea neanihilatã nu sunt independente. Cuantificarea lor
corectã permite evidenþierea urmãtoarei tendinþe de evoluþie:

P( x) =

α

(8)
C ( x)
unde α este o constantã econometricã ce se determinã prin ajustãri
matematice în baza datelor economice.
Relaþia (8) se poate scrie, mai departe, astfel:

P ( x) + C ( x) =

α

+ C ( x)
(9)
C ( x)
unde P(x) + C(x) reprezintã costul total, adicã atât cheltuielile antipoluante,
cât ºi pagubele produse de poluarea neanihilatã.
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Important din punct de vedere practic este faptul de a determina în ce
condiþii costul total este minim. Pentru aceasta vom deriva funcþia
cheltuielilor totale în raport cu C(x). Deci vom avea:

CT' = C ( x) + P ( x) =

α
C ( x)

+ C ( x)

(10)

de unde rezultã:

CT' = 1 −

α

(11)

2

C ( x)

iar nivelul optim este dat de C ( x) = α . Înlocuind aceastã valoare în relaþia
(10), obþinem:

CT = C ( x) + P ( x) =

α
+ α =2 α
α

(12)

De aici, se deduce uºor cã nivelul optim al cheltuielilor totale apare
atunci când C ( x) = P( x) = α .
Deci, cheltuielile totale privind mediul înconjurãtor sunt minime atunci
când cheltuielile pentru acþiunile antipoluante (costul calitãþii mediului)
egaleazã ca valoare pagubele economice ºi sociale provocate de poluarea
neanihilatã (costul noncalitãþii mediului).
Dacã þinem seama ºi de acþiunea progresului tehnico-ecologic (staþii
de epurare cu randament superior, tehnologii de fabricaþie nepoluante etc.),
se poate spune cã în multe situaþii nivelul de optim rezultã la o valoare mai
scãzutã a cheltuielilor totale, deoarece înlãturarea poluanþilor se realizeazã
într-o proporþie mai ridicatã cu aceleaºi cheltuieli antipoluante.
3. Definirea ºi mãsurarea pagubelor generate de poluare sau a
beneficiilor obþinute ca urmare a realizãrii unor proiecte antipoluante sunt
adesea dificile din punct de vedere practic datoritã, îndeosebi, necunoaºterii
urmãrilor prezente ºi viitoare ale fiecãrui poluant în parte. Chiar ºi în
condiþiile posibilitãþii cuantificãrii unor efecte pozitive ale acþiunilor conjugate
de protecþie a mediului, rãmân totuºi unele consecinþe ce nu pot fi evaluate
în bani, cum sunt cele legate de confortul ºi calitatea vieþii oamenilor.
De asemenea, realizarea unei calitãþi superioare a mediului, cu un
înalt nivel de purificare, necesitã foarte mari cheltuieli, ce nu pot fi suportate
economic ºi nici nu se justificã a se efectua, deoarece de la un anumit grad
de concentrare minimã reziduurile nocive pânã atunci devin nevãtãmãtoare.
De aceea, se pune problema de a afla punctul optim de neutralizare a
poluanþilor ºi dupã alte criterii, cum este cel al minimizãrii costurilor. În
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aceastã situaþie se va þine seama, în primul rând, de faptul cã cheltuielile
“antipoluante” variazã în funcþie de randamentul staþiilor ºi mijloacelor de
epurare, deci de proporþia înlãturãrii poluanþilor prin neutralizare (anihilare).
Dupã opinia noastrã, în cadrul acestei analize prezintã utilitate practicã
evidenþierea urmãtoarelor cazuri posibile:
Randamentul staþiilor ºi mijloacelor de epurare este constant, dar
cantitatea de reziduuri poluante supuse neutralizãrii creºte continuu.
În aceastã situaþie, cheltuielile pentru protecþia mediului evolueazã
dupã o curbã descrisã de ecuaþia unei parabole de gradul doi:
C(q) = a0 + a1q + a2q2

(13)

în care:
C(q) reprezintã cheltuielile “antipoluante” totale;
q – cantitatea de poluanþi înlãturatã prin epurare;
a0, a1, a2 – parametri constanþi ai funcþiei ce se determinã prin metoda
celor mai mici pãtrate în baza datelor economice.
Astfel, luând din Viitorul economiei mondiale datele necesare s-a
obþinut pentru anul 1980 urmãtoarea ecuaþie a cheltuielilor “antipoluante”
curente (coeficientul de corelaþie fiind de 0,98)1.
C(q) = 0,3875 + 0,0017q + 0,0001q2

(14)

Minimizarea cheltuielilor “antipoluante” se poate face astfel:
a
C (q)
c(q) =
= a1 + a 2 q + 0
(15)
q
q
iar c(q) este minim pentru acel nivel al lui q pentru care derivata de ordinul

a0
, ceea ce înseamnã cã pentru
a2
aceastã cantitate de poluanþi neutralizaþi costul unitar este cel mai mic.
b) Randamentul staþiilor ºi mijloacelor de epurare creºte, iar cantitatea
de poluanþi supusã procesului de neutralizare rãmâne constantã.
În acest caz, cheltuielile pentru protecþia mediului cresc exponenþial:
(16)
C(q,x) = a · q · eb·x

întâi este zero. Deci, q (optim) =

1

Cantitatea de poluanþi anihilatã cuprinde volumul însumat al întregii activitãþi de combatere a poluãrii (aer, apã, sol) pentru zece regiuni geografice ale globului; pentru celelalte cinci zone delimitate ale planetei cheltuielile “antipoluante” sunt nule (a se vedea A.
Carter, W. Leontief, P. Petri, Viitorul economiei mondiale, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, 1977, p. 123 ºi 188).
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unde C(q, x) ºi q au aceleaºi semnificaþii ca la punctul a), x – randamentul
(proporþia) înlãturãrii poluanþilor prin epurare; a,b – constante econometrice.
c) Randamentul de epurare creºte, precum ºi cantitatea de poluanþi
supusã neutralizãrii.
Aceastã situaþie ilustreazã cazul general, întrucât þine seama de
creºterea proporþiei de înlãturare a poluanþilor ºi de creºtere a masei lor.
În analiza corespunzãtoare a obiectivelor de investiþii privind protecþia
mediului este necesar sã se ia în considerare atât influenþa progresului
tehnico-ecologic, cât ºi a structurii fizico-chimice a reziduurilor poluante,
având în vedere cã înlãturarea prin epurare a acestora depinde mult de
natura lor chimicã ºi starea lor fizicã. Deci, funcþia din care rezultã mãrimea
cheltuielilor “antipoluante” totale, incluzând factorii determinanþi ºi de
influenþã, este urmãtoarea:
(17)
C(q,x,s,t) = A (a0 + a1q + a2q2) · s · eb·x – p· t
unde q, x ºi b au aceleaºi semnificaþii ca la punctul a) ºi b), s – coeficientul
ce exprimã influenþa structurii fizico-chimice a masei de poluanþi asupra
cheltuielilor de epurare, t – factorul timp, p – rata de creºtere a progresului
tehnico-ecologic în “industria antipoluãrii”, A, a0, a1, a2 – parametri
constanþi.1
Dacã ecuaþia generalã (17) se concretizeazã prin calcularea parametrilor constanþi (A, a0, a1, a2, b, p) în baza datelor economico-statistice,
atunci se poate determina pentru ce mãrimi ale lui q, x ºi t costul unitar este
minim, calculându-se derivatele parþiale ale funcþiei.
Punctul de optim rezultat din calcule de eficienþã ºi ajustãri matematice nu trebuie considerat absolut valabil ºi imuabil, fiindcã în practicã eforturile financiare ºi de energie umanã pot fi diminuate prin dinamizarea
acþiunii unor factori ºi influenþe, cum sunt:
− opþiunea pentru tehnologiile de producþie nepoluante sau mai puþin
poluante poate determina obþinerea de economii suplimentare
datoritã menþinerii unui nivel mai ridicat de calitate a mediului, cu
aceleaºi eforturi de combatere a poluãrii;
1

Alte metode aplicabile în vederea realizãrii unui nivel optim de reducere a poluanþilor se
întâlnesc în Creºterea economicã ºi mediul înconjurãtor, Aurel Iancu, Editura Politicã,
1979, p. 143 ºi urmãtoarele; ªtefan Amariþei, Metode de minimizare a cheltuielilor
pentru protecþia mediului înconjurãtor, în “Revista de statisticã”, nr. 10/1982; Probleme
economice ale protecþiei mediului înconjurãtor în România, “Caiet de studiu”, nr.
130/1988, ICCE, Bucureºti, p. 244 ºi urmãtoarele.
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− încorporarea în procesul productiv a outputurilor reziduale, când
acestea nu necesitã cheltuieli de valorificare prea mari, duce la
recuperarea unei pãrþi din cheltuielile pentru acþiuni antipoluante;
− creºterea eficienþei economice prin utilizarea raþionalã a fondurilor
fixe (instalaþii, staþii de epurare etc.), a energiei ºi combustibilului,
funcþionarea mijloacelor tehnice de epurare la randamentul lor
optim;
− amplasarea teritorialã corespunzãtoare a întreprinderilor poluante,
þinând seama de regimul vânturilor, de depãrtarea de zonele locuite
ºi de cele agricole duce la diminuarea pagubelor economice ºi
sociale;
− îmbunãtãþirea structurii de fabricaþie, prin utilizarea de materii
prime ºi alte materiale cu conþinut redus în substanþe nocive.
Folosirea înlocuitorilor poate avea efecte favorabile asupra
costurilor protecþiei mediului, poate determina obþinerea nivelului
optim economic cu un volum mai redus de cheltuieli º.a.
Lãrgirea domeniului de analizã ºi aprofundarea sa prin corelarea
sistemicã a informaþilor sunt elemente absolut necesare pentru promovarea
unei concepþii adecvate, atât din punct de vedere tehnic, cât ºi economic,
de eficienþã, a unor preocupãri permanente de reducere a gradului în care
este afectat mediul înconjurãtor de cãtre întreprinderile industriale în þara
noastrã.
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IATAN, Bogdan 115; 148 (XV)
LUPU, Pompilia 171 (XV)

MANEA, Gheorghe 326 (XV)
MATEESCU, Dan 14 (XV)
MIHÃESCU, Olga 326 (XV)
MOLDOVAN, Minodora 76 (XV)
MUNTEANU, Ioana 171 (XV)
NICA, Narcisa 171 (XV)
PELINESCU, Elena 326 (XV)
PUWAK, Hildegard 83; 115; 140 (XV)
RUSSU, Corneliu 326 (XV)
SIMION, Gyöngyi 171 (XV)
STROE, Elena-Antineea 35 (XV)
TODEROIU, Filon 76 (XV)
UIFÃLEAN, Vasile 171 (XV)

