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Capitolul 3
ADAPTAREA PROFESIONALĂ A FORŢEI DE MUNCĂ
ÎN CONDIŢIILE RESTRUCTURĂRII ECONOMIEI
Restructurarea economiei româneşti şi tranziţia ei spre economia de
piaţă aduc în prim planul preocupărilor omul cu multiplele sale valenţe creative care îi conferă un rol primordial în participarea la mutaţiile pe care un
astfel de proces le generează. Restructurarea (ca urmare a tranziţiei la economia de piaţă şi a racordării la progresul ştiinţifico-tehnic contemporan)
trebuie să fie însoţită, în timp, de o reacţie de adaptare a omului. Din suita
multiplelor componente care sunt implicate în această adaptare, ne vom
referi prioritar la aceea profesională care se dovedeşte, în majoritatea ţărilor
cu economie de piaţă, deosebit de importantă în reglarea pieţei muncii.
Dată fiind complexitatea problematicii, în aceast studiu s-a încercat
reliefarea doar a câtorva aspecte pe care le considerăm mai semnificative şi
care se pot constitui într-un punct de vedere, evident susceptibil de îmbunătăţiri, dar, pe care îl supunem atenţiei în cadrul dialogului mai amplu lansat
şi pe această temă, în literatura de specialitate, în vederea restructurării
economiei naţionale.

3.1. Consideraţii teoretico-metodologice şi conceptuale
Pentru fundamentarea unei strategii adecvate şi coerente la adaptarea profesională a forţei de muncă, este necesară, în opinia noastră, parcurgerea unui cod de etape interdependente care să aibă în vedere, în principal:
a) Unele lămuriri conceptuale
Fără a intra în detalii, considerăm că sunt necesare câteva delimitări
conceptuale. Amintim, în acest sens, doar câteva dintre conceptele care au
încercat să dea conţinut ideii de continuare a învăţării după părăsirea sistemului tradiţional de învăţământ.
Astfel, primul tip de răspuns dat atât adâncirii mobilităţii socioprofesionale intrageneraţionale a fost multiplicarea şi generalizarea cursurilor profesionale destinate adulţilor.Perfecţionarea profesională a adulţilor - concept
care a stat şi la baza constituirii “Sistemului de perfecţionare profesională a
cadrelor din ţara noastră, legiferat în anul 1971 -, nu reflectă însă în realele
sale dimensiuni ideea de educaţie continuă.
Practica relativă că, în fapt, s-a asistat la o simplă juxtapunere a unui
alt palier educaţional peste educaţia iniţială cu care, în plus, de cele mai
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multe ori, nu se articulează, fiind mai degrabă vorba, aşa cum subtil exprimă
unii autori1, despre o “educaţie continuată” şi nicidecum de una continuă.
Mai mult, deşi au îmbrăţişat cu interes ideia de corectare a neconcordanţelor dintre “produsele” sistemului de învăţământ şi cerinţele tot mai dinamice ale pieţei muncii, ţările dezvoltate au ajuns să aloce pentru susţinerea diverselor programe de educţie postobligatorie sume considerabile. Aşa
numita educaţie de rabat s-a dovedit astfel nu mai ieftină, ci chiar mai oneroasă. Căci, până la urmă, scumpă se dovedeşte persoana insuficient instruită care, părăsind şcoala sau universitatea cu o formaţie şubredă, este
predispusă la tot felul de compromisuri pentru ajustarea nivelului de pregătire.
A doua încercare de răspuns a fost mutarea accentului din planul perfectibilului în cel al adaptării profesionale la nevoile tot mai dinamice ale pieţei muncii. Căci fluctuaţiile şi uneori destul de imprevizibile ale acestei pieţe
generează, pe lângă imperativele perfecţionării permanente a cunoştinţelor
şi necesitatea reorientării şi reconversiei profesionale a forţei de muncă.
Adaptarea profesională reflectă, în fapt, încercarea de reacţie postfactum atunci când şocurile s-au produs deja, fiind proiecţia firească a aşanumitei învăţări de menţinere2 prin care oamenii sunt pregătiţi doar pentru a
face faţă unor situaţii cunoscute recurente.
Practica internaţională ne relevă o adevărată explozie a diferitelor
forme concrete de adaptare profesională a forţei de muncă începând cu pachetele de programe iniţiate pentru noii veniţi pe piaţa muncii (tinerii) şi continuând apoi cu alte modalităţi de ameliorare a pregătirii pentru cei mai puţin
defavorizaţi pe piaţa muncii sau cu aplicarea unor “terapii şoc”3 de reconversie profesională a celor care deja se confruntă cu serioase probleme
(aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg în paragraful 3.2).
Adaptarea profesională, chiar dacă oferă multiple posibilităţi de ajustare reactivă a factorului uman la schimbare, ajunge însă să-i pună permanent pe oameni şi, respectiv, societatea doar în postura de-a reacţiona postfactum, existând, în mod evident, pericolul-pus de altfel în evidenţă de teoria
catastrofelor -, ca unele procese să fie ireversibile, şocul fiind, în acest caz,
fatal. Căci, dacă la nivel de individ adaptarea profesională acţionează similar legii biologice a selecţiei naturale, în timp, dacă societatea se mărgineşte
doar să “reacţioneze” pasiv, neimplicându-se în schimbare, consecinţele pot
fi din ce în ce mai greu de stăpânit.
1

Văideanu, G., Educaţia la frontierele dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti, 1988, p. 138141.
2
Botkin, J.; Elmandjra, M.; Maliţa, M., Orizontul fără limite al învăţării. Lichidarea decalajului uman, Ed. Politică, Bucureşti, 1981, p. 26-75.
3
Adaptarea profesională mai este denumită, datorită aplicării schemei tradiţionale încercare-eroare-corectare, specifică sistemelor care nu îşi modifică comportamentul decât
în condiţii de şoc şi “învăţare prin şoc”.
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În acest context, cel de-al treilea tip de educare posibilă pentru permanentizarea şi continuitatea învăţării este aşa-numita învăţare-inovatoare1
care contrapune adaptării idea de anticipare.
În timp ce adaptarea sugerează o ajustare reactivă la presiunea externă, învăţarea inovatoare implică o orientare prospectivă care pregăteşte
pentru posibile evenimente neprevăzute luând în considerare alternative
viitoare de perspectivă îndelungată.
Învăţarea de tip anticipativ-prospectiv presupune o regândire a sistemului de învăţare prin mutarea accentului pe deprinderea unor tehnici de
muncă intelectuală prin care să se dezvolte şi să se antreneze potenţialul
creativ uman. Elevii, studenţii şi adulţii vor trebui să fie învăţaţi, în timp, cum
să reacţioneze în condiţii noi, imprevizibile, de parţială sau totală incertitudine. Căci, dacă în adaptarea profesională există tendinţa de-a vedea viitorul
cu ochii trecutului, în învăţarea inovativă prezentul trebuie regândit în termenii viitorului.
Am făcut această trecere în revistă a principalelor orientări conceptuale existente în literatura de specialitate pe problematica supusă analizei
în ideea de a cunoaşte cel mai bine realităţile din ţara noastră.
Punctul nostru de vedere este următorul: pentru moment, în condiţiile
în care restructurarea economică va acutiza şi tensiona, într-un mod uneori
destul de dramatic, problematica forţei de muncă este firesc ca principala
reacţie la schimbare să fie adaptarea profesională (deci oricum actualul
concept de perfecţionare profesională este, în opinia noastră, depăşit).
Acest mod corespunde însă abordărilor pe termen scurt în care reconversia
profesională a şomerilor sau a potenţialilor şomeri este una dintre cele mai
vizibile şi necesare reacţii. Dar, oricât de presante şi de urgente ar fi astfel
de probleme, considerăm că, în domeniul resurselor umane, poate mai mult
decât în orice alt domeniu, nu avem dreptul de-a rămâne tributari abordărilor pe termen scurt. Conturarea unei viziuni pe termen lung anticipativprospective se impune.
1

În literatura de specialitate se găsesc o multitudine de alte propuneri de denumire a
acestei învăţări a viitorului. Astfel, flexibilizarea adaptivă dinamică este postulatul “educaţiei de transformare conştientă a perspectivei” enunţat de J. Mezirow care vizează o
restructurare a sistemului personal de valori în care individul poate să-şi analizeze critic
rolul social, redefinindu-l prin noi aspiraţii şi experienţe. Din această perspectivă cuvântul adaptare îşi pierde din încărcătura semantică tradiţională căpătând noi valenţe potenţiale şi chiar prospective. Am aderat la ideia de învăţare inovatoare întrucât, în opinia noastră, aceasta conţine încorporate elementele-cheie ale “Jocului anticipativ al
dramaturgiei viitorului – inteligenţă şi creativitatea umană privită ca surse inepuizabile
de învăţare şi integrare flexibilă a fiinţei umane în labirinturile şi paradoxurile lumii viitoare...” (A se vedea, în acest sens, Botkin, J.; Elmandjra, M.; Maliţa, M., op. cit., p. 2735; Mezirow, J., Perspective Transformation, în Studies in Adult Education, Leicester,
9, nr. 2, 1987, p. 153-161; Mureşan, P., Învăţarea permanentă şi perfecţionarea cadrelor, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 121-123.
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Căci, aşa cum pentru virusurile biologice este de preferat găsirea
unor vaccinuri care să prevină dezvoltarea lor, prin sporirea gradului de
imunitate al organismului, decât prescrierea a diverse medicamente (uneori
destul de costisitoare) care să trateze doar efectele contaminării, tot astfel
este de dorit, ca societatea să găsească, în timp, cele mai adecvate modalităţi de adaptare dinamică şi flexibilă a forţei de muncă care să diminueze,
pe cât posibil, efectele nedorite ale extinderii acestui flagel – care, indiscutabil, ca şi virusurile există şi se manifestă independent de dorinţele sau aspiraţiile noastre. Această analogie vrea să releve diferenţa dintre aşa-numita
“protecţie” care constă în acordarea ajutorului de şomaj sau chiar în reconversia profesională – care se constituie, în fapt, doar într-un tratament de
ameliorare a unei stări nedorite, care deja s-a produs în “organismul” social
– şi reala “protecţie” care să prevină într-o cât mai mare măsură, agravarea
“stării generale” prin adoptarea unor programe de instruire şi autoinstruire
inovativă anticipativ – prospectivă şi flexibilă;
b) Studierea experienţei ţărilor dezvoltate s-a confruntat şi se confruntă însă cu serioase probleme legate de adaptarea profesională a forţei de
muncă. Lucrarea afectează un spaţiu important acestor probleme întrucât,
în opinia noastră, pentru a putea lămuri conceptele, trebuie să fie cunoscute, în prealabil, principalele orientări existente în practica şi literatura internaţională (inclusiv practica, pentru că nu de puţine ori, tocmai modul de materializare în forme concrete poate contura mai bine imaginea concepţiei
care a stat la baza lor). Studiul alocă, în acest scop, un paragraf distinct
(3.2) evidenţierii principalelor experienţe internaţionale legate atât de cadrul
instituţional, cât, şi de formele şi principalele surse de finanţare a programelor de adaptare profesională existente în ţările dezvoltate. Pentru a stimula
posibilitatea exprimării mai multor opinii am încercat ca, pe cât posibil, prezentarea în această parte a lucrării să fie cât mai imparţială, implicarea subiectivă manifestându-se doar prin modul în care nu a fost sistematizate
informaţiile grupându-le, în aspecte comune mai multor ţări şi aspecte specifice doar unora dintre ele.
Am acordat, în acelaşi timp un spaţiu de sine stătător în lucrare (paragraful 3.3) evidenţierii principalelor tendinţe şi orientări existente pe plan
mondial întrucât, în condiţiile în care nimeni nu poate concepe tranziţia ca
pe o simplă parcurgere succesivă a etapelor pe care le-au traversat ţările
dezvoltate, racordarea la economia mondială presupune, pentru început ca,
măcar la nivel conceptual, să “gândim” din cea mai modernă perspectivă;
c) Diagnosticarea stării actuale privită din perspectiva capacităţii de
adaptare profesională a forţei de muncă la “temperaturile” înregistrate de
economia naţională pe diferitele ei eşaloane. Aceasta presupune, în principal, evidenţierea limitelor actualului sistem de formare şi profesională practicat până acum (aceste aspecte vor fi prezentate în paragraful 3.3).
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d) Elaborarea unor posibile alternative de rezolvare a problemelor legate de adaptarea profesională a forţei de muncă în conformitate cu cerinţele restructurării economice. Considerăm că fundamentarea cât mai riguroasă a unor astfel de alternative este un proces laborios care, dată fiind complexitatea problematicii şi multitudinea implicaţiilor pe care le are, nu poate fi
“expediat” printr-un simplu demers elaborat de unul sau mai mulţi cercetători.

3.2. Experienţe internaţionale privind adaptarea profesională
a forţei de muncă
Pornind de la convingerea că, pentru această etapă, este deosebit
de utilă studierea experienţei ţărilor dezvoltate, am alocat în lucrare un spaţiu destul de amplu acestei problematici încercând ca, pe cât posibil, să
desprindem principalele practicii şi tendinţei care se manifestă în planul
adaptării profesionale a forţei de muncă.
Rezumăm, în continuare, câteva dintre cele mai semnificative concluzii care se desprind din analiza unora din aspectele care caracterizează experienţa internaţională în domeniul adaptării profesionale a forţei de muncă.
Reţinem, în acest sens, considerându-le utile pentru orientarea agenţilor
economici din ţara noastră (indiferent de sectorul căruia îi aparţin – privat,
de stat, mixt), următoarele:
− diversificarea instituţională şi descentralizarea acestei activităţi prin
coexistenţa organismelor specializate la nivel naţional sau local cu
cele existente la nivelul firmelor industriale;
− adoptarea unor programe speciale de adoptare profesională pentru
categoriile cele mai defavorizate pe piaţa muncii prin iniţierea unor
pachete de programe speciale pentru inserţia tinerilor şi respectiv,
pentru reconversia profesională şi asigurarea flexibilităţii funcţionale a adulţilor care se confruntă cu mari dificultăţi;
− constituirea unor fonduri speciale pentru impulsionarea adaptării
profesionale a forţei de muncă şi diversificarea surselor de finanţare prin alocarea, în acest scop, a unor surse importante atât de către stat, cât şi de către firme, indivizi şi alte organizaţii.
În continuare, prezentăm doar câteva dintre aspectele pe care le-am
considerat mai semnificative pentru conturarea modului în care se derulează adaptarea profesională a forţei de muncă în ţările dezvoltate.
3.2.1. Aspecte privind cadrul instituţional constituit pentru adaptarea profesională a forţei de muncă în ţările dezvoltate
În majoritatea ţărilor puternic industrializate, în ultimii ani se manifestă
o tendinţă de diversificare şi de descentralizare a acestei activităţi care este
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preluată, tot mai mult, de firme, corporaţii, asociaţii profesionale sau sindicale şi, nu în ultimul rând, de instituţii specializate.
Implicarea directă a firmelor în adaptarea profesională a personalului
lor oferă avantajul că acestea îşi cunosc cel mai bine propria strategie de
dezvoltare în perspectivă în raport cu schimbările tehnologice şi cu mutaţiile
susceptibil a interveni ca urmare a cerinţelor tot mai dinamice ale pieţei. Ele
pot astfel identifica mai rapid nevoile de formare a salariaţiilor lor.
Exemplul Japoniei este deosebit de relevant. În această ţară, chiar şi
firmele cu mai puţin de 300 de angajaţi pot obţine singure sau împreună cu
alte firme fonduri de la guvern pentru organizarea de cursuri de pregătire
profesională. În cadrul firmei Toyota – care pentru 45000 de salariaţi are
130 de profesori – noul angajat parcurge, în primul an de activitate, un program de pregătire care include: timp de 7 luni discuţii cu personalul de conducere al firmei despre istoria şi concepţia acesteia; 3 luni, lucru în fabrică
pentru a se familiariza şi a învăţa, prin participarea directă, cum funcţionează liniile de producţie; 3 luni capătă experienţă de vânzător, pe lângă negociatorii din toată Japonia.
Procesul de adaptare profesională a personalului în cadrul firmelor
poate fi orientat fie spre “cerere” răspunzând unor criterii de eficienţă ale
întreprinderii pentru rezolvarea unor probleme proprii importante1 fie spre
“ofertă” presupunând punerea la dispoziţia personalului, anual, a unui program complet de pregătire exact pe dezvoltările previzibile viitoare.
Dar, aşa cum am menţionat, cu toată importanţa pe care o au în
adaptarea profesională a personalului lor, fie firmele nu deţin nici pe departe
“monopolul” acestui proces. Apar tot mai mult o serie de instituţii specializate care oferă numeroase posibilităţi de formare profesională pentru piaţa
muncii sau de consultanţă în acest domeniu.
Aceste instituţii se bucură de un mare prestigiu pe plan mondial, bine
cunoscute fiind, de exemplu, GRETA (Asociaţia Centrelor de Pregătire Profesională Continuă a Adulţilor), GERME (Grupul de Învăţământ şi Cercetare
pentru Bad-Harzburg (Germania) care, prin dotarea complexă şi personalul
înalt calificat de care dispun, oferă servicii de consilierat în domeniul formării
profesionale, atât în centrele lor specializate, cât şi la locurile de muncă ale
beneficiarilor.
De altfel, centrele speciale de perfecţionare au o pondere semnificativă
şi în ţări din estul Europei. Astfel, în Ungaria, încă din anul 1983, centrele
1

Un astfel de sistem de pregătire este practicat de firma vest-germană BMW. El răspunde, în principal, următoarelor principii: corespondenţa dintre pregătire şi nevoile precise
ale producţiei stabilite printr-o riguroasă analiză; adoptarea unor metode axate pe o
anume problemă dată sau pe un proiect; încurajarea procesului inovaţional prin crearea de posibilităţi de participare la seminarii de rezolvarea creativă a problemelor. A se
vedea, în acest sens, Incidences des mutations technologiques sur la formation et le
recyclage, Bureau International du Travail, Geneva, 1987, p. 61-69.
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speciale de perfecţionare şi marile companii şi trusturi reuneau cca 60% din
participanţii la cursurile de perfecţionare a adulţilor (anexa nr. 3.1, tabelul nr. 1).
În unele ţări dezvoltate organizaţiile sindicale susţin tot mai mult activitatea instituţiilor specializate sau a asociaţiilor profesionale care au în vedere adaptarea profesională.
Astfel, în Suedia, în anul 1984, printre numeroşii susţinători ai educării
adulţilor se situau şi unele organizaţii sindicale cum ar fi: Confederaţia Sindicatelor Suedeze (care a organizat cca 750 cursuri la care au participat
18600 persoane); Organizaţia Centrală a Lucrătorilor Suedezi cu Educaţia
Academică (65 cursuri şi 1727 participanţi); Organizaţia Centrală a Lucrătorilor Suedezi cu Educaţia Academică (65 cursuri şi 1727 participanţi); Organizaţia Lucrătorilor Sindicalişti (SAC); Confederaţia Suedeză a Lucrătorilor
Manageriali (SALF).
Unităţile de învăţământ superior sunt, în ultimii ani, tot mai mult implicate în procesul de adaptare profesională. Ele devin astfel adevărate “centre de învăţare” în care actualii studenţi, alături de cadre didactice, de cercetători şi de unii absolvenţi, încearcă, în cadrul centrelor de producţie afiliate
universităţilor sau al altor structuri de tipul parcurilor ştiinţifice, să anticipeze
noi industrii şi noi strategii de producţie.
Principalele forme de colaborare între universităţi şi industrie vizează:
formularea în comun a cerinţelor de perspectivă şi elaborarea, pe această
bază, a programelor de instruire; acordarea de către firmele industriale a
ajutorului necesar instituţiilor de învăţământ superior pentru reprofilarea lor
şi pentru modificarea programelor de învăţământ; atragerea unora din specialiştii de frunte ai firmelor industriale în calitate de cadre didactice; intensificarea eforturilor firmelor pentru a putea oferi studenţilor condiţiile necesare
efectuării unor stagii de practică care să poată fi, în acelaşi timp, utilizate şi
pentru o eventuală preselecţie a tinerilor.
Îmbinarea preocupărilor de centralizare cu cele de descentralizare a
procesului de adaptare profesională a forţei de muncă îşi găseşte exprimarea în faptul că, deşi există dificultăţi în coordonarea unei astfel de activităţi
la nivel naţional sau local, unele ţări cu tradiţie în domeniul formării şi perfecţionării profesionale a cadrelor şi-au constituit organisme instituţionale
care realizează ample studii vizând cerinţele actuale şi de perspectivă, ale
obţinerii diferitelor calificări şi ale exercitării diferitelor profesii.
O experienţă interesantă, în acest sens, o prezintă Franţa, unde instituţii de prestigiu, cum ar fi Oficiul Naţional de Informare asupra Învăţământului şi Profesiilor, Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Ocupării Forţei
de Muncă şi Profesiilor, Centrul de Studii asupra Problemelor Folosirii Forţei
de Muncă - aflate în subordinea şi sub directa coordonare a Secretariatului
General al Formării Continue de pe lângă Primul Ministru - au în vedere realizarea unor acţiuni concentrate de studiere prospectivă a incidenţei dinamicii economiei asupra cerinţelor mobilităţii socioprofesională.

14
3.2.2. Principalele forme de adaptare profesională a forţei
de muncă practicate în ţările dezvoltate
În continuare vom încerca să selectăm, din multitudinea formelor utilizate, pe cele mai semnificative, grupându-le, în principal, după criteriul categoriei de populaţie căreia îi sunt destinate. Considerăm, în acest sens, că
trebuie făcută o distincţie netă între modalităţile de adaptare profesională a
absolvenţilor – care sunt măsura calităţii învăţământului – şi cele utilizate
pentru persoanele adulte, deja ocupate care sunt măsura dinamismului
economic şi tehnic.
1. Pentru tinerii care abia părăsesc şcoala şi au dificultăţi fie în găsirea unui loc de muncă, fie în adaptarea la cerinţele vieţii active, în ţările
dezvoltate se acordă o deosebită atenţie programelor de inserţie a acestora
pe piaţa muncii.
Aceste programe au devenit, în ultimii ani, o practică curentă, interesul acordat tinerilor provenind din faptul că, aceştia reprezintă una din cele
mai defavorizate categorii sociale pe piaţa muncii1, fapt care îi îndreptăţeşte
pe unii autori să-l denumească “high-risk generation”.
În acest sens, într-o serie de ţări, s-au adoptat unele programe speciale de facilitare a inserţiei tinerilor pe piaţa muncii, dintre care amintim:
− contractele de utilizare – formare apărute iniţial în Franţa şi adoptate, ulterior, în forme asemănătoare, în Belgia, în Italia, şi RFG;
− stagiile de iniţiere pentru piaţa profesională sub conducerea unui
specialist de care au beneficiat, în Franţa, în anul 1987, cca 233
mii tineri;
− contractele de adaptare – utilizare de minimum 6 luni pentru care
firmele plătesc, în această perioadă, tinerilor o îndemnizaţie care
poate ajunge până la 80% din salariul minim garantat;
− contractele de calificare pe perioade cuprinse, de regulă, între 500
şi 1200 ore pentru calificări superioare, salariul fiind dependent de
rezultatele obţinute în producţie;

1

Rata şomajului tinerilor a atins, în prima jumătate a anilor ’80, nivelurile superioare tuturor celorlalte categorii ocupaţionale (în medie de 20% pentru ţările membre ale CEE,
40% dintre aceştia fiind sub 25 ani, iar ponderea şomerilor tineri în totalul populaţiei active tinere – 15-24 ani – ajungând, în anul 1987, în medie la cca 16%). Ceea ce este şi
mai îngrijorător este faptul că tinerii deţin un procentaj însemnat în rândul şomerilor de
lungă durată (în anul 1986, tinerii de 25 de ani şi peste, care nu aveau un loc de muncă
de peste un an, deţineau, în ansamblul populaţiei afectate de şomajul de lungă durată,
75% în Belgia, 66% în Italia, 49% în Franţa, 45% în Regatul Unit şi 31% în Germania).
A se vedea, în acest sens, La situation de l’emploi dans le monde, Bureau International
de Travail, Geneva, 1988, p. 74; Kolberg, H., Employment the private sector and the
high risk youth generation, în The Annals, nov. 1987, p. 94-98; New policies for the
young, OECD, Paris, 1985.
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− programele de încurajare a încadrării şi de formare a experienţei

profesionale, iniţiate, în anul 1986, în Irlanda pentru protecţia şi
ajutorarea tinerilor şomeri.
Deşi au multe caracteristici comune, programele de inserţie a tinerilor
pe piaţa muncii îmbracă forme diferite de manifestare de la o ţară la alta.
Considerăm util să ataşăm acestei prezentări agregate două exemple concrete de aplicare a acestor forme în Franţa (tabelul nr. 3.1) şi Suedia.
Tabelul nr. 3.1
Distribuţia beneficiarilor programelor de inserţie a tinerilor
pe tipuri de acţiuni de formare şi de pregătire pentru viaţa
profesională, în Franţa, în anul 1984-1985
-%Tipuri de acţiuni
Total beneficiari, din care pe forme:
1. Contractele de muncă de tip particular, din care
- ucenicie
- contracte de utilizare-formare
- contracte de angajare-orientare
- contracte de calificare
- contracte de adaptare
2. Stagii, total, din care pentru:
-orientare preliminară
- pregătire pentru viaţa profesională
3 Formarea alternativă, total, din care prin:
- stagii de inserţie
- stagii de calificare
- stagii de iniţiere pentru viaţa profesională
4. Alte iniţiative
- tineri voluntari
- munca de utilizare colectivă

100,0
34,0
20,0
10,4
2,7
0,4
0,5
7,3
0,9
6,4
18,2
9,3
6,7
2,2
2,1
38,4

Sursa: Caspar, M.C., Le bilan des contracts emploi-formation en France, în Revue
Internationale du Travail, nr. 4, 1988, BIT, Geneva, p. 504.

Principalii beneficiari ai contractelor de utilizare-formare sunt şomerii
(în medie 40% cu valori superioare, de peste 50%, pentru femei – anexa nr.
3.1, tabelul nr. 2).
Procentul mare al tinerilor şomeri (în special pentru cei cuprinşi între
16-25 ani) a determinat adoptarea unor programe speciale destinate acestor categorii de vârstă (16-18; 18-21; 18-25) (anexa nr. 3.1, tabelul nr. 3).
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Acest fenomen nu este însă specific doar Franţei. În Suedia, ţară care
înregistrează, în medie, una dintre cele mai scăzute rate ale şomajului dintre ţările membre ale OCDE, în primii ani ai deceniului 8, s-au înregistrat
rate alarmante ale şomajului pentru aceste categorii de vârstă atingând valori de 11-12%. Acest fapt a determinat guvernul suedez să adopte un pachet de trei programe care au cuprins: “şanse pentru tinerii de 16-17 ani”
care au eşuat în plan şcolar şi care nu reuşesc să-şi găsească un loc de
muncă; “echipele de tineri cuprinşi între 18-19 ani”, amplasaţi, de regulă, în
cadrul administraţiei publice şi cărora li se oferă posibilitatea ca, timp de 4
ore pe zi, să-şi îmbunătăţească formarea profesională; încurajarea angajării
tinerilor de peste 18 ani prin declanşarea unui set de programe de inserţie
în întreprinderile private, 50% din salariul obţinut fiind oferit, la început, societăţilor care facilitează angajarea. Adoptarea acestui set de programe a
condus la reducerea imediată a ratei şomajului din primul an de aplicare (de
la 11% în anul 1983, la doar 5% în 1984 şi la 3% în anul 1988, anexa nr.
3.1, tabelul nr. 4).
În afara programelor menţionate, statele dezvoltate ale lumii organizează, tot prioritar pentru tineri, programe de completare a studiilor în timp
parţial, fără părăsirea locului de muncă.
Astfel, în Marea Britanie, conform datelor furnizate şi de ACACE
(Advasory Council of Adult and Continuing Education) – 75% dintre persoanele care frecventează cunoscuta “Open University” lucrează, iar în ceea ce
priveşte celelalte universităţi, cca 57% din persoanele peste 25 ani şi, respectiv, 18% din cele care care au mai puţin de 25 ani lucrează în timp parţial.
De remarcat că lucrul în timp parţial este caracteristic tinerilor (în special tinerelor, ocupate în general în sectorul terţiar - anexa nr. 3.2, tabelul nr.
1). Aceştia, datorită multiplelor dificultăţi pe care le întâmpină pentru pătrunderea pe piaţa muncii, sunt cei care formează cea mai mare parte a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (conform unor anchete efectuate, în 1986, în Franţa, cca 65% dintre stagiarii chestionaţi care lucrează
în timp parţial sunt în căutarea unui loc de muncă cu timp deplin – anexa nr.
3.2, tabelul nr. 2).
2. Pentru adulţii aflaţi pe piaţa muncii, în vederea adaptării lor profesionale la cerinţele tot mai dinamice ale acesteia, în statele dezvoltate ale
lumii, se utilizează, în principal, următoarele forme:
− reciclarea periodică a cadrelor pentru care nu se pune problema reorientării profesionale. De regulă, aceste cursuri sunt urmate în centrele de perfecţionare ale firmelor în cadrul aşa numitului “concediu individual de pregătire” în care persoanele beneficiază de salariu integral,
nefiindu-le afectat nici concediul de odihnă. Mai mult, unele forme fa-
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vorizează reciclarea cadrelor lor prin reducerea zilei de muncă, pe
propria lor cheltuială.1
În unele ţări programele de reciclare au căpătat caracterul unei adevărate “educaţii în masă a adulţilor”.
Astfel, în ţările scandinave, în cadrul şcolilor superioare populare, sistemul de reciclare este organizat pe trei niveluri: cursuri normale, în orele de
program (3-5 ore pe săptămână), studii individuale pe baza unor manuale
de specialitate cu un curs de patru săptămâni în concediul anual de odihnă
şi cursuri intensive desfăşurate într-o instituţie de învăţământ superior (1-2
trimestre cu concedii fără plată). În tabelul nr. 3.2 redăm câteva din formele
de educare a adulţilor practicate în Suedia, ţară aflată pe primul loc în ceea
ce priveşte alocarea a cca 2% din PIB pentru adaptarea profesională a forţei de muncă.
Tabelul nr. 3.2
Gradul de participare a populaţiei cuprinsă între 18 şi 74 ani la diferite
forme de educare a adulţilor, în Suedia, în perioada 1974-1983
-%1974-1975 1980-1981 1982-1983
Cercuri de studio
11,3
16,9
15,7
Cursuri organizate de uniunile sindicale profesionale
1,1
3,2
4,3
Şcoli populare
0,3
0,2
0,5
Şcoli municipale de educare a adulţilor (KOMVUX)
1,4
2,1
2,5
Extensia universitară
1,5
2,7
3,6
Cursuri de educare a adulţilor întreţinute de angajaţi
6,1
9,2
19,0
Alte forme
1,1
1,6
0,9
TOTAL
28,2
36,4
40,8
Numărul persoanelor adulte (18-74 ani) participante (mil.)
5,53
5,68
5,74
Sursa: Kenneth, A., Implementing Recurent Education in Sweden, Swedish National
Board of Education, 1988, p. 26.

− reconversia profesională – numită uneori şi “formarea pentru a doua

şansă” – este destinată, în general, adulţilor şomeri, ajungându-se, de
regulă, la calificări diferite de cele iniţiale2. În acest scop, într-o serie

1

2

În Spania, de exemplu, pentru a facilita desfăşurarea cursurilor periodice de reciclare,
firmele reduc ziua de muncă pe propria lor cheltuială, cu un număr de ore egal cu jumătate din orele de clasă, dar nu mai mult de 2 ore/zi pentru întregul curs.
Astfel, în Ungaria, începând cu anul 1987, ca urmare a prevederilor reformei economice care permite lichidarea activităţii întreprinderilor nerentabile, s-a instituit pregătirea
într-o altă profesie a personalului aparţinând acestor unităţi în centre de calificare organizate de stat pe ramuri sau chiar în întreprinderile cu deficit de forţă de muncă.
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de ţări ale lumii, s-au constituit instituţii specializate1, programele fiind,
de obicei, coordonate de Ministerele Muncii din ţările, respective şi fiind finanţate atât de la buget, cât şi de marile firme2.
3. Pentru cadrele de conducere care acţionează, în prezent, într-un
mediu puternic concurenţial aflat într-o permanentă schimbare, având un
echilibru tot mai precar cu succese, stagnări sau insuccese, uneori atât de
imprevizibile – se impune adoptarea unor forme specifice de formare şi, respectiv, de perfecţionare profesională. De altfel, aşa cum se relevă într-o serie de lucrări de specialitate, cadrele de conducere trebuie să fie primele
sensibilizate asupra potenţialelor modificări care pot servi, încercându-se,
pe cât posibil, după modificarea atitudinii unor reacţii de cultivare a asumării
responsabile a riscului, a anticipării şi pregătirii viitorului. În prezent pentru
instruirea cadrelor de conducere se aplică o serie de metode moderne cum
ar fi disimularea jocurilor de conducere, metoda cazurilor, teleinstruirea3. Un
rol aparte îl are formarea şi perfecţionarea cadrelor superioare de conducere (“top managers”) a căror instruire se face după alte principii decât cele
obişnuite, ca urmare a funcţiilor diferite pe care aceste cadre le au.
Pentru aceste cadre se urmăreşte în special, oferirea unor ocazii de
schimb active de idei şi de experienţă prin organizarea unor seminarii de
lucru (workshops)4 în grupuri mici de participanţi (sub 15).
Pe plan mondial, formării şi perfecţionării cadrelor de conducere i se
acordă o deosebită atenţie fiind constituite o serie de instituţii specializate în
1

2

3

4

În Franţa, de exemplu, Asociaţia pentru Formarea Profesională a Adulţilor a stabilit, că
pentru cei concediaţi din motive independente de ei, reconversia profesională să se facă începându-se cu practicarea unor complexe baterii de testare individuală prin care
să se poată stabili “bilanţul cunoştinţelor”, după care persoanele să fie îndrumate să
urmeze fie un stadiu de cinci luni în noua specialitate să fie cicluri mai lungi de formare
în centrele de reconversie constituite la nivel de ramură sau în unităţile patronale.
Astfel, în Franţa, costul reconversiei este suportat din Fondul Naţional de Pregătire
Continuă şi Educaţie Permanentă a Forţei de Muncă provenită în cea mai mare parte,
din contribuţiile firmelor (cele cu 10-20 salariaţi contribuie cu 1,15% din fondul de salarii, cele cu 20-50 cu 1,22%; cele cu 50-500, cu 1,4%; cele cu 500-1000 cu 2,15% iar
cele cu peste 2000 salariaţi cu 3,45%).
Teleinstruirea oferă numeroase avantaje pentru cadrele de conducere putându-se
adapta programului zilnic adesea foarte încărcat al acestora care le face uneori foarte
dificilă deplasarea în centre special amenajate la ore fixe. Astfel, Centrul de
Teleinstruire din Henley (Marea Britanie) realizează pachete de programe specifice în
conformitate cu cerinţele beneficiarilor lor. Pe principii asemănătoare funcţionează şi
şcoala comercială liberă (open business school) înfiinţată tot în Marea Britanie în anul
1985. A se vedea, în acest sens, Carlberg, S., Are your Training Real? Or Really Bad?,
în Training and Development Journal, SUA, 39, nr. 12, dec. 1985, p. 46-57.
A se vedea în acest sens, Top Managers Workshops, în International Management,
Marea Britanie, 40, nr. 12, dec. 1985, p. 91-95; Holl, D., Making the Most of Top
Managers, în Management Today, Marea Britanie, ian. 1985, p. 37-43.
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acest sens (anexa nr. 3.3 redăm date de referinţă privitoare la cele mai
prestigioase astfel de organizaţii).
3.2.3. Consideraţii cu privire la principalele surse utilizate
în ţările dezvoltate pentru finanţarea programelor
de adaptare profesională
Ratele înalte ale şomajului din anii ‘70 şi ‘80 au determinat guvernele
din numeroase state ale lumii să aloce sume importante programelor de
protecţie socială, cheltuielile destinate acestui scop atingând, în anul 1984,
cca 30% din PIB din Belgia, Franţa şi Danemarca, cca 25% în Spania şi
Portugalia (anexa nr. 3.4, tabelul nr. 1). În ultimii ani, se manifestă, tot mai
pregnant, o tendinţă de mutare a accentului politicilor sociale de pe protecţia
existenţială – oferită prioritar prin acordarea ajutoarelor de şomaj – pe sporirea cheltuielilor alocate adaptării profesionale a forţei de muncă la cerinţele
tot mai dinamice ale pieţei muncii (pentru calificare, recalificare etc.). Cel
mai semnificativ exemplu, în acest sens, îl constituie Suedia care alocă
anual cca 2% din PIB pentru implementarea măsurilor vizând atenuarea
dezechilibrelor înregistrate pe piaţa muncii.
Această ţară înregistrează de altfel cel mai înalt raport între resursele
alocate pentru recalificare şi cele afectate plăţii alocaţiilor de şomaj (2,5/1)
(figura nr. 3.1).

◘ cheltuielile guvernului pentru susţinerea unor politici active de pregătire a forţei
de muncă;
□ cheltuielile guvernamentale pentru acordarea ajutoarelor de şomaj.

Figura nr. 3.1. Cheltuielile guvernamentale în domeniul politicii forţei
de muncă, în unele ţări membre ale OCDE
Sursa: The Economist, 16-22 iunie 1990,Great Britain, p. 167.
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Mai mult decât atât, în majoritatea ţărilor dezvoltate se constată o diversificare a surselor de finanţare a fondurilor de protecţie socială şi o creştere a rolului sectorului privat (anexa nr. 3.4, tabelul nr. 2).
În ceea ce priveşte sursele de finanţare a programelor de adaptare
profesională a forţei de muncă, cu toată diversitatea de forme concrete pe
care le îmbracă de la ţară la ţară, ele pot fi grupate, în principal, în:
a) fonduri alocate de la buget
Aşa cum am relevat la începutul acestui paragraf Suedia are o politică
originală de finanţare în domeniul adaptării profesionale a adulţilor.
Guvernul acestei ţări, în loc să ofere ajutor de şomaj pe o perioadă
nelimitată1, încearcă să-i readucă pe şomeri în circuitul economic prin practicarea unui complex sistem de servicii de consultanţă, plasare, recalificare
profesională, subvenţii acordate firmelor pentru recrutarea forţei de muncă,
alocaţii pentru schimbarea locului de muncă pentru salariaţi ş.a. Astfel, dacă
educarea adulţilor de nivel elementar şi secundar este subvenţionată de stat
din fondul de asistenţă pentru studiul adulţilor, după acest nivel, începând
cu anul 1965, s-a introdus un sistem de subvenţii şi împrumuturi2 care au
drept principale surse de finanţare următoarele categorii de fonduri special
constituite în acest scop:
− SPASA (Special Adult Study Assistance) care constă din acordarea a 65% subvenţii şi 35% împrumuturi, în primul rând celor care
se consideră că au cea mai mare nevoie de studiu, lucrând de
mulţi ani, dar neavând posibilitatea de-a studia în timpul liber;
− GSA (General Study Assistance) forma de finanţare practicată, în
special, pentru tineri, constând din 5% subvenţii şi 95% împrumuturi;
− AMS (subvenţii de 100% acordate pentru şomeri).
Redăm în tabelul de mai jos repartizarea acestor trei categorii de fonduri în totalul fondurilor de finanţare a studiilor pe vârste (tabelul nr. 3.3).

1

2

În Suedia – ţara în care, de regulă, doar 8% din şomeri aşteaptă peste un an până la
reangajare (faţă de 50%, în medie, pentru ţările, OCDE) – indemnizaţia de şomaj nu se
acordă maximum, decât pentru 300 zile, cei care refuză recalificarea sau postul oferit
în acest interval sunt lăsaţi fără ajutor de şomaj la sfârşitul celor 300 de zile. În cercurile oamenilor de afaceri această practică este denumită metaforic “... politica morcovului
şi a bastonului...”
A se vedea, în acest sens, Timmerman D., Financing Mechanism: Their impact on
postcompulsory education, în Leurin H., Schutze H. (coord.), “Financing Recurent
Education Strategies for Increasing Empleyment, Job Oppertunities and Productivity,
Sage Beverly Hills, 1983.
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Tabelul nr. 3.3
Repartizarea diferitelor surse de finanţare a studiilor adulţilor,
pe grupe de vârstă, în Suedia, în anul 1986
Grupe de
vârstă
20-24 ani
25-34 ani
35-54 ani

Prin muncă

SPASA

GSA

AMS

TOTAL

-%% din totul

61
65
76

1
9
10

25
9
3

9
14
9

100
100
100

25
36
40

Sursa: Kenneth, A., Implementing Recurent Education in Sweden, Swedish National
Board of Education, 1988, p. 43.

Astfel, se estimează că totalul cheltuielilor efectuate de guvernul suedez pentru educarea adulţilor1 a crescut de 1,43 ori, în perioada 1979-1986,
principalele destinaţii ale acestora fiind redate în tabelul nr. 3.4.
Tabelul nr. 3.4
Repartizarea cheltuielilor bugetare pentru educarea adulţilorx),
pe principalele categorii de utilizare, în Suedia, în perioada 1979-1986
1979-1980
1981-1982
1985-1986
mil.
% mil. co%
mil. co%
coroane
roane
roane
Lecţii radiodifuzate
80,0 3,66 108,6
4,03
…
Şcoli de stat pentru adulţi
14,2 0,66
16,8
0,62
18,9
0,60
Şcolile municipale pentru educarea adulţilor
400,9 18,34 652,8 24,25 839,7 26,79
Contribuţii la asociaţiile pentru educarea adulţilor 28,9 1,32
39,4
1,46
…
Contribuţii la activitatea cercurilor de studiu
732,3 33,49 781,9 29,03 907,0 28,93
Şcolile superioare de nivel superior
298,3 13,64 368,4 13,68 462,7 14,76
Alocaţiile pentru educarea profesională
77,4 3,54
27,0
1,00
35,0
1,12
Alte alocaţii
97,6 4,46 112,3
4,17
123,2
3,93
1

De remarcat, că în virtutea sistemului de acordare a alocaţiilor şi împrumuturilor, în
Suedia, un cursant care studia timp de nouă luni în anul 1981 primea, în acest timp
225500 coroane, deci, 2500 coroane / lună sumă comparabilă cu salariu mediu lunar al
unui lucrător care se cifrează la cca 3500 coroane / lună, similar, în Germania, din cei
peste 2 milioane cursanţi, în 1983, 40% au beneficiat de fondul federal de ajutoare
(BAFOG) destinat preponderent persoanelor peste 30 ani ale căror subvenţii lunare au
crescut de la 660 mărci vest-germane în 1983, la 710 mărci vest-germane în 1986. A
se vedea, în acest sens, Rubenson, K., Financing Paid Educational Leave. The
Swedish Model, în Financing Recurent Education; Lewin, H.M.; Schutze, H.G., Economic and political dimenssions of recurrent education, în op. cit., p. 9-36; Stoikov, A.,
The Economic of Recurent Education and Training, ILO, Geneva, 1985.
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1979-1980
mil.
%
coroane

1981-1982
mil. co%
roane

1985-1986
mil. co%
roane

Asistenţă pentru studiu, inclusiv activitatea serviciilor de orientare
456,7 20,89 585,9 21,76 748,2 23,87
TOTAL
2186,3 100,0 2693,1 100,00 3134,6 100,00

x) Datele nu includ alocaţiile acordate de stat pentru reconversie.
Sursa: Adult Education in the Nordic Countries, Part I, European Centre for Leisure and
Education, Prague, 1989, p. 57, şi Part II, p. 315.

În majoritatea statelor dezvoltate, principalele destinaţii ale fondurilor
alocate de la buget pentru programele de adaptare profesională sunt:
− fondurile speciale alocate de guvern pentru formarea noilor veniţi
pe piaţa muncii şi pentru tinerii şomeri (de exemplu, în Norvegia, în
anul 1984 s-au afectat, în acest scop, cca 8 milioane coroane norvegiene);
− fonduri pentru reconversia profesională1, introduse pentru prima
oară în Norvegia, în anul 1958. Aceste cursuri, cu o durată mergând de la 1 săptămână la 10 luni (de regulă 3-6 luni) sunt destinate preponderant profesiilor din industrie şi servicii (în anul 1984, în
Norvegia, pentru reconversia a cca 15000 persoane prin intermediul a 1000 de cursuri s-au alocat de la buget cca 316 milioane coroane norvegiene);
1

Şi în unele ţări est-europene au fost constituite astfel de fonduri. În Ungaria, de exemplu, lucrătorii care şi-au pierdut locul de muncă în urma unor reorganizări şi care nu reuşesc să găsească un altul care să răspundă nivelului de calificare, primesc din partea
statului o alocaţie de reciclare pe o perioadă de 30 de luni sau chiar mai mult în funcţie
de cât durează formarea necesară. Această susţinere financiară este menită să compenseze pierderea de salariu, asigurând condiţii de supravieţuire până la găsirea unui
loc de muncă. Conform noilor prevederi legislative intrate în vigoare de la 1 ianuarie
1988. Aceste fonduri pot alimenta, de asemeni, şi proiectele de creare a noilor locuri de
muncă. După unele aprecieri, fondul acesta atinge 1,2 miliarde forinţi anual, cifră care,
în opinia respectivilor autori, este destul de modestă fiind echivalentă doar cu câştigul
anual al 30000 lucrători – reprezentând cca 0,6% din populaţia activă – remuneraţi cu
salariu minim. În Bulgaria, s-a instituit, de asemeni, un fond special pentru calificarea
profesională şi redistribuirea forţei de muncă, iar în Polonia, un fond de stat de activizare profesională. Acest fond constituit începând cu anul 1986, din resurse bugetare, are,
în principal, următoarele destinaţii: recalificarea celor care îşi schimbă munca: consultanţii pe problemele orientării profesionale şi încadrării în muncă; crearea de locuri de
muncă suplimentare; ajutoare materiale acordate persoanelor care au greutăţi la încadrarea în muncă. A se vedea, în acest sens, Samorodov, L’Europe Orientale face aux
effects de la restructuration sur l’emploi, în Revue Internationale du Travail, nr. 3, 1989,
p. 395-410; Bulletin d’informations sociales, nr. 1/1984, p. 126-131; Hungarian Trade
Unions, Hens, Budapest, 1988, nr. 2, p. 7-15.
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− acordarea unor subvenţii firmelor, de obicei, celor mici şi mijlocii,

care au posibilităţi financiare mai limitate, pentru efectuarea pregătirii profesionale a cadrelor lor. Există, de asemenea, posibilitatea
compensării unei părţi a cheltuielilor efectuate, în urma realizării
obiectivelor cuprinse în acordurile anuale încheiate între stat şi micile firme, acorduri în care se stipulează: condiţiile de finanţare, direcţiile concrete de perfecţionare profesională cu precizarea expresă a prevederilor legate de tineri şi de femei (o astfel de practică este utilizată, de exemplu, în Franţa, începând cu anul 1984,
când s-a adoptat o lege care stabileşte obligaţiile organelor de stat
în domeniul sprijinirii pregătirii profesionale).
− fonduri speciale destinate finanţării cursurilor prin corespondenţă.
În anul 1984, cunoscuta Open University din Marea Britanie a primit, de la buget, cca 54 milioane lire sterline. În acelaşi an,
teleînvăţământului german i s-au alocat, de către stat, 60 milioane
mărci, iar guvernul spaniol a remis UNED-ului cca 2,4 miliarde
pesetos
− fonduri alocate pentru finanţarea cursurilor postuniversitare şi a
doctoratului.
În unele ţări cu tradiţie universitară, s-au constituit fonduri speciale, în
acest scop, la nivel central.
Astfel, în Marea Britanie, British Reserch Councile, reuneşte cca 60%
din sursele de constituire a fondurilor de finanţare a cursurilor postuniversitare cunoscute sub denumirea de Post-Graduate-Awarde-anexa 3.5. tabelul
1). În Franţa, Ministerul Francez pentru Tehnologie şi Cercetare atacă anual
o cotă de subvenţionare a doctoranzilor ciclului 3 diferenţiat pe departamente (aceste “allocations de recherche” sunt cuprinse, de obicei, între 16001900 franci).
b) fonduri investite de marile firme
În ultimii ani, în majoritatea statelor dezvoltate s-a intensificat, în mod
deosebit, preocuparea firmelor pentru pregătirea propriilor angajaţi, fapt care a avut efecte notabile şi în planul apelării de către acestea la o multitudine de posibilităţi de finanţare.
Astfel, în Franţa, prin actul asupra Educaţiei Profesionale Permanente, începând cu anul 1971, fiecare firmă cu peste 10 angajaţi este obligată
să utilizeze minimum 1,1% din fondurile de salarii pentru adaptarea profesională a forţei de muncă (numai în anul 1981, în această ţară, cca 170000
angajaţi au participat la diverse programe de formare oferite de universităţi
şi plătite integral de patronii lor). La firma SOCHAUS, de exemplu, se estimează că, din cei peste 8 miliarde franci francezi, investiţii planificate pentru
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următorii ani, 1 mld. se vor aloca pentru calificare. În perioada 1988-1992,
s-au prevăzut, în acest scop, 700 mil. franci. În unele sectoare de activitate
procesul acordat pentru formare din fondul salarial este mai ridicat decât
media pe economie atingând, în anul 1985, valori de cca 4,5% la companiile
de asigurare şi, respectiv, de 4,4% la băncile comerciale (tabelul nr. 3.5).1
Tabelul nr. 3.5
Evoluţia procentului acordat pentru formarea profesională
din fondul total de salarii, în unele sectoare de activitate,
în Franţa, în perioada 1976-1985
Total economie
Băncile comerciale
Companiile de asigurare

1976
1,6
3,1
1,9

1983
2,1
3,4
2,9

1985
…
4,4
4,6

Sursa: Bertrand, O.; Noyelle, T., Human resources and corporate strategy. Technological
chance in benks and insurance companies, Centre for Educational Research and
Innovation (CERI), OCDE, Paris, 1988, p. 76.

În Japonia, ţara care, de asemeni, acordă o mare atenţie formării şi
adaptării profesionale a forţei de muncă, cheltuielile medii pentru educaţie
reprezintă cca 4% din fondul de salarii, fiind însă mult mai mare în anumite
sectoare de activitate, cum ar fi, de exemplu, formarea anuală a celor peste
30000 angajaţi de vânzare, în majoritatea femei, care angajează cheltuieli
anuale de cca 26000 mil. yeni (anexa nr. 3.5, tabelul nr. 2).
În Suedia, în urma adoptării, în anul 1979 a legii “Renewal Found”
(Fondul de înlocuire), fiecare firmă are obligaţia să aloce minimum 10% din
profitul2 pentru formarea Fondului (guvernamental) pentru Modernizarea
Economiei care este în mod expres destinat finanţării obiectivelor de pregătire profesională legate de implementarea noilor tehnologii. Acest fapt conduce la o participare anuală la cursurile de educare a adulţilor – aşanumitele cursuri AMU – a cca 28% din persoanele angajate în sectorul particular.
Astfel, numai în anul 1984 la cele 89000 cursuri AMU organizate prin
conlucrarea Asociaţiei pentru reducerea lucrătorilor (WEA) cu organizaţiile
sindicale profesionale – şi la 15000 cursuri iniţiate de firme au participat cca
1
2

Procente asemănătoare se regăsesc şi la firmele din Grecia (1,5%) şi Germania unde
anual firmele cheltuiesc cca 9 miliarde mărci pentru formare.
Pentru comparaţie, menţionăm că cheltuielile firmelor americane pentru pregătirea în
interiorul lor reprezintă 4-5% din mărimea profitului, volumul anual al cheltuielilor pentru
pregătire în cadrul firmelor atingând în SUA 40 de miliarde $.
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128000 persoane, cheltuindu-se, în acest scop, cca 1930 mil. coroane suedeze provenite atât din alocaţii de stat cât şi din contribuţiile firmelor şi ale
angajaţilor.
c) fonduri provenite de la cursanţi sau de la alte organizaţii
neguvernamentale
Alături de buget şi de firme “beneficiarii” cursurilor de perfecţionare
profesională devin, în ultimii ani, în multe din ţările dezvoltate, o parte a contribuabililor.
Astfel, în Suedia, la cheltuielile pentru asistenţa de studiu administrate
de Comitetul Central pentru Asistenţă de Studiu, o sumă importantă este
plătită de persoanele care se instruiesc fiind şomeri sau pe punctul de a deveni şomeri. În urma noilor prevederi stabilite de Parlamentul suedez, în
anul 1987, cursanţii plătesc 43860 coroane (faţă de 37410 coroane prevederi anterioare), din care, însă, peste 25% sunt subvenţii (12900 coroane
faţă de numai 2200 cât se acordau înainte).
Participarea la învăţământul prin corespondenţă presupune, de asemeni, şi o participare individuală a cursanţilor, în afara alocaţiilor de stat deja menţionată.
Astfel, la Open University fiecare cursant plăteşte 83 £/curs; la UNED
(Spania) se plătesc între 29500-43000 pesetas/an, diferenţiat pe domenii de
studiu; la Dutch Open University (Olanda) se plătesc 138 guldeni/modul de
studiu, 1 curs fiind format din minimum 2-3 module.
În SUA pentru studenţii cu venituri mici se favorizează accesul la credite prin constituirea celor 2 fonduri: GSI (Guaranteed Student Loans) şi
NDSL (National Direct Student Loans). Un sistem interesant de finanţare
este practicat în Japonia unde cca 42% din cheltuielile pentru cursurile
postuniversitare sunt suportate de părinţi (anexa nr. 3.5, tabelul nr. 3).

3.3. Orientări şi tendinţe în adaptarea profesională a forţei
de muncă, în ţările dezvoltate
Evoluţia exponenţială a procesului ştiinţifico-tehnic a avut importante
repercursiuni asupra forţei de muncă. Aceasta constituie încă subiectul a
numeroase controverse în literatura de specialitate1. Fără a intra în detalii,
precizăm că principalele efecte pe care evoluţia progresului ştiinţifico-tehnic
l-a avut asupra forţei de muncă, în sensul producerii unor ample mutaţii
structural-calitative, pot fi rezumate astfel:
a) modificarea structurii forţei de muncă pe macrosectoarele economiei naţionale, pe ramuri şi tipuri de activitate.
1

A se vedea în acest sens, Browne, I., Conflicting Views of Technological Progress, în
Economic Impact, nr. 1/1985, p. 8-12.
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Pe plan mondial, analiza evoluţiei pe macrosectoare a populaţiei ocupate a reliefat că aceasta se circumscrie în cadrul unei tendinţe generale
care are caracterul unei legi economice obiective – cunoscută, în general, în
literatură, sub denumirea de legea Fourastie (figura nr. 3.2) şi care se află în
strânsă interdependenţă cu stadiul de dezvoltare economico-socială.

Figura nr. 3.2. Legea celor trei sectoare (Fourastié)
Sursa: Didier, M., Economie – les regles du jeu, Ed. Economie, Paris, 1989, p. 179.

Astfel, dacă la începutul perioadei de industrializare, ponderea populaţiei ocupate era net favorabilă sectorului I (agricultură, silvicultură, industrie extracticvă) care, în medie în statele pentru care s-a făcut o analiză pe
termen lung1, deţinea cca 60% din populaţia ocupată în faza de industrializare se înregistrează o sporire semnificativă a sectorului II (industrie prelucrătoare, construcţii) care, în medie, atinge valori de cca 40%, în principal,
pe seama reducerii ponderii sectorului I. Odată cu revoluţia ştiinţificotehnică, în majoritatea statelor dezvoltate ale lumii, a avut loc, la început, o
relativă stabilizare a populaţiei sectorului II urmată apoi de o diminuare relativă şi apoi absolută (ea se cifrează, în prezent, în medie, în jurul unor ponderi care nu depăşesc 30-35%). În paralel, însă, are loc o sporire considerabilă a ponderii sectorului III (serviciile) care, în medie, deţin, în prezent, în
majoritatea statelor dezvoltate ale lumii, cca 50-55% din totalul populaţiei
ocupate.
1

A se vedea, în acest sens, J. Fourastie, Le grand espoire du XX-em siecle. Paris, 1966,
xxx Industry in a changing world. UNIDO, 1983; Iancu A. (coord.), Structura economiei
şi sistemul industrial, Ed. Politică, Bucureşti, 1986, p.101-142, 272-315; Asigurarea industriei cu forţa de muncă în condiţiile transformărilor structurale din economie, în “Caiet de studii de economie industrială”, nr.77, 1988, p.4-64.
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În ultimii ani, în ţările dezvoltate, asistăm la o diversificare şi dezvoltare fără precedent a serviciilor, ceea ce îi determină pe mulţi autori să se refere chiar la intrarea societăţii într-o “eră postindustrială” în care îşi face
apariţia al patrulea sector “cuaternalizarea”, în general, şi “informatizarea”, în
special, deschid noi şi importante perspective de dezvoltare, în acest sens.
“Dezindustrializarea” treptată a economiilor ţărilor dezvoltate conduce
la producerea a o serie de mutaţii şi în structura populaţiei ocupate pe ramuri şi pe tipuri de activităţi, dintre care cele mai semnificative constau în
sporirea ponderii celor aflaţi în amontele procesului de producţie propriu-zis
(cercetare-dezvoltare, proiectare, programare etc.) şi, respectiv, a celor din
aval (întreţinere, repararea, controlul calităţii etc.).
b) schimbarea structurii profesionale a forţei de muncă are în vedere,
în principal:
− reducerea ponderii muncitorilor (“gulerele albastre”) în favoarea
altor categorii de personal, în special, a celui tehnico-productiv
– “gulerele albe” – (de cercetare-proiectare, de conducere şi de
organizare a producţiei, de specialitate informatică etc.). În ţările dezvoltate, ritmul de creştere al personalului tehnicoingineresc devansează, de regulă, pe cel al populaţiei ocupate.
De altfel, experienţa mondială relevă că, cu cât activitatea unei
ramuri este mai legată de progresul tehnic, cu atât este mai redusă ponderea personalului nemijlocit integrat în producţie;
− schimbarea raportului dintre muncitorii de bază şi cei auxiliari,
în favoarea celor din urmă prin creşterea ponderii categoriilor
profesionale ocupate cu întreţinerea, reglarea şi controlul mijloacelor de muncă. În RFG, de exemplu, sub incidenţa progresului tehnic, ponderea celor care prestează muncă fizică s-a redus de la 70% la cca 33%, dublându-se sau chiar triplându-se,
după caz, ponderea celor ocupaţi cu deservirea maşinilor (de la
9% la 20%) sau cu întreţinerea şi repararea acestora (de la
4,7% la 14,7%);
− reaşezări în diviziunea muncii pe grupe de profesii şi activităţi,
ceea ce conduce, pe de o parte, la apariţia unor noi profesii şi
meserii, iar, pe de altă parte, la dispariţia sau modificarea conţinutului altora. Astfel, pe baza unui studiu efectuat recent în
RFG, s-au pus în evidenţă, principalele domenii care vor înregistra, la nivelul anului 2000, sporuri ale numărului de lucrători şi,
respectiv, cele unde se va produce un regres (tabelul nr. 3.6).
Dar, în afara schimbării configuraţiei domeniilor deja existente, în viitorul nu prea îndepărtat, aşa după cum relevă alte studii1, vor apare noi şi
1

Astfel, prognoza de evoluţie a tehnologiilor până în anul 2010 efectuată de Institutul
Batelle (Farnkfurt) relevă că, dacă în anul ’90 vor primi noi impulsuri de dezvoltare a
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noi meserii, multe dintre ele neputând fi nici măcar imaginate în momentul
de faţă.
Tabelul nr. 3.6
Dinamica numărului de lucrători pentru unele domenii,
în RFG, în perioada 1980-2000
Domeniul
A
Management
Educaţie
Servicii de consultanţă şi
asistenţă
Service pentru maşini
Consultanţă psihologică
Cercetare
Jurisprudenţă
Protecţia mediului
Servicii de intermediere, impozitare, finanţare, asigurări
reclamă

Creşterea procentuDomeniul
Reducerea proală a lucrătorilor în
centuală în 2000
2000 faţă de 1980
faţă de 1980
1
B
2
49
Transporturi
-9
28
Comerţ
-9
Depozitare, expe44
diere
-20
Producerea de
17
materii prime
-23
Activitatea funcţio19
narilor de birou
-28
30
44
8
Meşteşugărit
-23
4

Sursa: Preluat după Profesiile viitorului (sinteză documentară, INID, 1988, p. 6-8.

Ceea ce este însă şi mai semnificativ este faptul că, sub efectul progresului ştiinţifico-tehnic, se modifică fundamental chiar conţinutul meseriilor
şi profesiilor deja cunoscute. Astfel, în rândul “banalei”... profesii de inginer,
în viitor se vor distinge tot mai mult, specialiştii de genul; arhitecţiilor de proiecte (supergeneraliştii)1 – care, chiar dacă nu vor cunoaşte, în detaliu, fiecare tehnologie, vor dispune de o mare capacitate de Savoir-faire, de coordonare, de agregare a cunoştinţelor, numită sintetic, de unii specialişti dis-

1

tehnologiei cheie de genul, CMI (producţie integrată asistată de calculator), tehnica
senzorilor, materialele compozite, sistemele expert în anii 2000-2010 accentul va cădea pe supraconductibilitate şi tehnologie genetică, urmând ca, după anii 2010, să se
impună o serie de domenii, între care unele pot fi anticipate încă de pe acum (fuziunea
nucleară, influenţarea climei, electronica nucleară).
A se vedea în acest sens, Portraits-robot de l’inginieur, în L’Usine Nouvelle, Franţa nr.
12, 1987, p. 64-66; Ingineurs de nouvelle specialités, în Problèmes economiques,
Franţa, nr. 2020, 15 aprilie 1987, p. 10-15.
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ponibilitatea de “autoorganizare” –; specialiştilor în managementul birocratic1 sau în cel al riscului; experţilor în stăpânirea “sistemelor expert” dotate
cu inteligenţă artificială ş.a. Capătă o tot mai mare amploare profesiile cu
caracter interdisciplinar, de graniţă (biotehnologi, domoticieni, specialişti în
gestionarea mediului înconjurător2, în inginerie biomedicală, în ergonomia
muncii intelectuale ş.a.).
c) modificarea conţinutului şi caracterului muncii prin creşterea componentelor intelectuale ale muncii şi prin amplificarea complexităţii
şi diversităţii acesteia; la nivel microeconomic modificarea conţinutului muncii poate fi pusă în evidenţă prin analiza raportului dintre
munca manuală şi cea mecanizată sau a celui existent între efortul
fizic şi cel intelectual3.
d) adaptarea forţei de muncă la cerinţele tot mai dinamice induse de
progresul ştiinţifico-tehnic.
Depăşirea unora din fenomenele nedorite cum ar fi şomajul structural
– numit de unii autori şomaj de prosperitate4 – face necesară instituirea
unor strategii educaţionale pe termen lung care să facă posibilă anticiparea
modificărilor care vor apare fie ca urmare a noilor străpungeri tehnologice,
fie a evoluţiei cerinţelor pieţei şi, respectiv, reacţia “pregătită” de adaptare
1

În Franţa, începând cu anul 1987, se organizează o formă specifică de învăţământ pentru ingineri care cuprinde o serie de discipline dintre care amintim: sistemele birocratice, gestionarea proiectelor, alegerea configuraţiilor, reţelele informatice. La absolvire,
se va acorda o diplomă de specialist în managementul birotic.
2
În SUA la Universitatea din Caletech (Los Angeles) există deja un sistem de şcolarizare
care pregăteşte specialişti în protecţia mediului înconjurător.
3
A se vedea, în acest sens, Perţ, S.; Ciutacu, C., Impactul progresului tehnic asupra
conţinutului muncii şi structurii profesionale, în Buletin Economic Informativ, nr. 2/1989,
p. 51-75.
4
Unii autori fac distincţie între şomajul de recesiune – apărut ca urmare a depresiunii
economice din anii ’30 sau a şocului petrolier din anii 1973 – 1980 – “şomajul de prosperitate” datorat progresului tehnic contemporan. Deşi problemele ocupării sunt tratate
distinct în paragraful 3.4., ne permitem totuşi câteva consideraţii în acest perimetru.
Căci, deşi introducerea noilor tehnologii induce de cele mai multe ori, serioase dezechilibre pe piaţa muncii de aici nu trebuie neapărat să deducem că progresul tehnic este
în mod invariabil, generator de şomaj. Sporirea componentelor intelectuale ale muncii
antrenează o “armată de gulere albe” care însă, la prima vedere, sunt invizibile în spatele ecranelor computerelor. Nivelul de calificare al acestora este, însă net superior.
Deci, practic noile tehnologii, chiar dacă suprimă unele locuri de muncă nasc în acelaşi
timp altele necesare conceperii şi constituirii noilor instalaţii, făcând astfel posibilă apariţia unor noi produse şi, deci, a unor noi activităţi care răspund unor noi cerinţe, având
ca efect propagat, crearea de noi locuri de muncă. A se vedea, în acest sens, Stoleru,
L., L’ambitions internationale, Ed. du Seuil, Paris, 1987, p. 208-236; Technology and
Structural Unemployment. Reemploying Displaced Adults, Office of Technology
Assessement, OCDE, Paris, 1986.
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dinamică a forţei de muncă la schimbare. Omul de mâine va trebui să fie
deci “pregătit” (în sensul de competent) să “întâmpine” schimbarea prin organizarea anticipată a unor programe de adaptare flexibilă a forţei de muncă la mediul socioeconomic tot mai dinamic. De altfel, în ceea ce priveşte
adaptarea profesională a forţei de muncă, “... viitorul viitorului este, în cel
mai autentic mod, în prezent...”, prin “...asumarea viitorului omul făcându-si
prezentul suportabil şi viitorul semnificativ...”1
Pornind de la astfel de considerente, în cele ce urmează vom încerca
să schiţăm câteva elemente desprinse din practica ţărilor dezvoltate referitoare, în principal, la modul în care acestea fac – ne permitem o metaforă,
poate, nu tocmai izbutită – educaţia prin şi pentru noile tehnologii.
3.3.1. Flexibilizarea funcţională a forţei de muncă sub impactul
progresului ştiinţifico-tehnic
Dinamismul accentuat pe care progresul ştiinţifico-tehnic îl imprimă
mediului socioeconomic necesită sporirea vitezei de reacţie a forţei de muncă la schimbare, presupunând, în acest sens, o abordare anticipativă, pe
termen lung, a mutaţiilor mai semnificative pe care noile tehnologii le induc
asupra forţei de muncă. Este necesară schimbarea modului general de
gândire conform căruia mergi la şcoală, o absolvi şi, cu asta basta, îţi găseşti un loc de muncă, şi cu meseria “o dată învăţată”, ieşi la pensie... Mobilitatea profesională intrageneraţională care face ca, pe parcursul vieţii active, să se ajungă la practicarea unor meserii diferite de cele de la începutul
primei angajări profesionale, trebuie să intre în obişnuinţa oamenilor prin
schimbarea mentalităţii tradiţionale de rezistenţă şi, unor, chiar de teamă
faţă de nou.
Încercând să vină în întâmpinarea schimbării, oamenii vor trebui să
dovedească cât mai multă flexibilitate în modul lor de gândire şi de acţiune.
Flexibilizarea funcţională a forţei de muncă presupune regândirea
procesului instructiv-educativ în ansamblu prin apelarea la forme adecvate
care să cultive, într-o cât mai mare măsură, învăţarea inovatoare (concept
definit în paragraful 3.1).
Prezentăm în continuare în mod succint, câteva dintre modalităţile care pot fi avute în vedere pentru flexibilizarea funcţională a forţei de muncă
(criteriul care ne-a fost mai la îndemână pentru calificare este categoria de
populaţie care beneficiază sau va beneficia în perspectivă de astfel de programe de flexibilizare dinamică anticipativă).

1

A se vedea, în acest sens, Hale, J.M., The Future of the Future, G. Brazilier Edition,
New York, 1979; An Introduction to the Study of the Future, World Future Society,
1987, p. 229-300.
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1. Pentru persoanele care sunt încă cuprinse în sistemul şcolar (elevi,
studenţi) se urmăreşte asigurarea formării, încă din şcoli, a unor atitudini,
conduite şi capacităţi de continuare a învăţării de-a lungul întregii vieţi active.
În acest sens, pe plan mondial se pune un accent deosebit, în principal, pe:
− deprinderea prin cursuri speciale şi prin diverse alte forme de antrenament, a unor tehnici de muncă intelectuală şi implicit a unor
metode de stimulare a manifestării creative. Organizarea unor cursuri speciale de educare a creativităţii face necesară mutarea accentului pe practicarea unor exerciţii de descoperire şi rezolvare a
problemelor ceea ce conduce inevitabil, la cedarea întâietăţii explicării şi confruntării de ipoteze şi asimilări active a cunoaşterii care
să-i menţină pe subiecţii învăţării într-o permanentă stare de “frământarea intelectuală”;
− flexibilizarea planurilor de învăţământ şi a manualelor prin integrarea şi concentrarea informaţiilor astfel încât, să se cunoască mai
mult. Se poate avea în vedere, în acelaşi timp, şi combinarea şi
organizarea cât mai suplă a disciplinelor de învăţământ printre interdisciplinaritate controlată, eventual chiar prin constituirea unor
cursuri comune care să acopere o sferă mai largă de interese cognitive.
2. Pentru tinerii absolvenţi şi pentru adulţi deci pentru categoriile de
populaţie care se află deja pe piaţa muncii, fiind din această perspectivă, cei
mai vulnerabili la schimbările industriei de programul ştiinţifico-tehnic, se
recomandă să se recurgă, pe lângă formele de adaptare profesională prezentate în paragraful 3.2, şi la o serie de modalităţi care să conducă, în
timp, la o relativă imunizare, vis-a-vis de şocurile care pot apare pe piaţa
muncii. Flexibilizarea funcţională presupune, în acest caz, apelarea atât la
unele forme de pregătire polivalentă cât şi la forme superioare de perfecţionare profesională de tipul cursurilor postuniversitare şi, mai ales, a doctoratului prin care se încearcă îmbogăţirea conţinutului domeniului în care îşi
desfăşoară activitatea prin abordări care să-l propulseze pe noi traiectorii de
dezvoltare.
Prezentăm în continuare în mod succint unele dintre modalităţile promovate în ţările dezvoltate pentru flexibilizarea profesională a adulţilor.
a. Calificarea polivalentă care conferă o mai mare flexibilitate prin facilitarea stăpânirii, în timp, a multor competenţe profesionale.
Primele firme care au introdus astfel de programe au fost cele din
domeniul construcţiei de autoturisme (Toyota, Renault, Ford, Volvo). În afara multor componente care le diferenţiază (redate succint în anexa nr. 3.6),
programele de policalificare au, în esenţă, două trăsături comune:
− primirea retribuţiei în funcţie de cea mai înaltă calificare deţinută,
indiferent de atribuţiile efective ale locului de muncă;
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− testarea periodică a nivelului de calificare pentru toate specialităţile1.

Un exemplu interesant de funcţionare a educării polivalente îl oferă
firma Thomson-Efects din Grenoble unde întregul personal este capabil să
activeze în 3-4 locuri de muncă diferite ca urmare a instruirilor anuale care
au cuprins, în urma acordului incheiat în anul 1985, toţi lucrătorii. Originalitatea metodei practicate de această firmă constă în faptul că fiecare lucrător
are împărţit timpul de lucru în câte 5 perioade fixe (de câte 6 ore) şi într-o
perioadă variabilă de 5 ore care poate fi folosită, în funcţie de necesităţile
curente, pentru înlocuirea unor colegi absenţi sau pentru informare şi pregătire.
Pe lângă polivalenţa individuală se manifestă aşa-numită “polivalenţă
în interacţiune” sau “multipolivalenţă” care face ca, la nivel de echipă de lucru, să crească viteza de reacţie la schimbare. De altfel, pe plan mondial, în
cadru mai larg al trecerii de la organizarea muncii în sistem tayloristsuperspecializat şi care divizează procesul de producţie în “felii” cât mai
mici pe care le distribuie fiecărui individ în parte – “îmbogăţirea pe verticală
a muncii” face posibilă mutarea accesului de pe individul, destul de vulnerabil la schimbare, pe echipa pe care membrii se complectează şi se stimulează reciproc.
b. Doctoratul şi cursurile postuniversitare
În general, se manifestă sporirea interesului acordat acestor forme (în
special, doctoratului) înregistrându-se chiar o tendinţă de reducere treptată
a perioadei medii scurse între primirea titlului de licenţiat şi a celui de doctor, fapt care se reflectă corespunzător şi prin vârsta medie de înscriere la
doctorat care, de regulă, nu depăşeşte, în cele mai multe domenii, 40 de
ani.
De altfel, într-o serie de ţări dezvoltate, doctoratul poate fi urmat la zi
în continuarea studiilor universitare de o parte a studenţilor (1/3 în Germania, 25% în Olanda). În Franţa, în primul ciclu de doctorat – Diplome
d’etudes approfondes (DEA) – se prevede acordarea, pentru cei capabili, a
unui an de studiu şi cercetare pentru admiterea la doctorat.
În SUA, s-a adoptat un program special de stimulare şi de sprijinire a
doctoranzilor, marile firme contribuind la constituirea unor centre speciale
de învăţare unde inginerii, cu sprijinul financiar al firmei de la care provin,
1

Testarea potenţialului locuitorilor cunoaşte, de asemeni, o varietate de forme şi metode
concrete. Astfel, la Institutul de Economie Socială a Întreprinderilor şi Organizaţiilor din
Lyon se utilizează, în acest scop, o grilă de competenţă prin care, în urma unor discuţii
cu fiecare muncitor în parte, se obţine, în final, un “diagnostic” al necesităţilor de formare polivalentă. La o altă firmă, în USINOR (Dunkerque) s-au creat, în acelaşi scop, 5
mari departamente în cadrul cărora inginerii specialiştii în domeniul resurselor umane
urmăresc, în cazul fiecărui individ, calificările succesive obţinute până în momentul
analizei şi, respectiv, principalele direcţii în care poate fi orientat.
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pot efectua teza de doctorat. Un alt exemplu sugestiv, îl constituie programul de stimulent financiar pentru doctoranzi lansat de firma “Hewlett
Packard” şi coordonat de American Electronist Asociation. Fondurile sunt
utilizate pentru plata cursurilor şi a cheltuielilor de întreţinere, jumătate din
totalul cheltuielilor pe o perioadă provenind dintr-o donaţie şi jumătate fiind
acordate cu împrumut. Acest împrumut se anulează dacă persoana devine
cadru didactic după obţinerea titlului de doctor. De altfel, doctoranzii sunt
obligaţi să efectueze un stagiu de vară în industrie şi doi ani ca asistent în
învăţământul superior în resortul de cercetare.
Cursurile postuniversitare au cunoscut, de asemeni, o importantă
evoluţie în special, pentru profesia de inginer care, prin natura lucrurilor se
află într-o strânsă interdependenţă cu evoluţia noilor tehnologii. Uneori
aceste cursuri se pot desfăşura şi pentru profesii complementare1.
Astfel, sistemul practicat de firmele japoneze este deosebit de sugestiv. La firma Mitubischi Donki, şi de exemplu, întregul sistem de formare este privit din perspectiva adaptării la modificările tehnologice fiind constituite,
în acest scop: şcoala politehnică specială înfiinţată în 1983 pentru cadrele
inginereşti de frunte capabile să creeze noua tehnică (la această şcoală
sunt admişi ca lectori cei mai buni 100 de specialişti ai firmei care timp de
12 luni activează în grupe formate din maximum 20 de ingineri); şcoala tehnico-inginerească specială destinată inginerilor din domeniul automatizării
proceselor de producţie sau al sistemelor flexibile de fabricaţie (6 luni cu
scoatere din producţie pentru punerea la punct cu ultimele realizări din domeniu); seminariile tehnico-inginereşti urmate anual de cca 200 ingineri.
Pentru cunoaşterea realizărilor tehnologice de ultimă oră, firmele japoneze
acordă o mare importanţă specializării în străinătate unde, de regulă, sunt
trimişi conducători de pe diferite eşaloane (ajungând până la maiştrii şi şefii
formaţiilor de lucru), fie pentru 1-2 luni, fie timp de 2 ani la instituţii de învăţământ superior de prestigiu (firma SHIN NIPPON SEITETSU trimite, de
exemplu, anual cca 15 ingineri/an).
Un alt exemplu ilustrativ este constituit de cunoscutele centre de productivitate create în principalele instituţii de învăţământ superior americane,
unde se elaborează noile tehnologii, fiind pregătiţi specialişti care să le poată implementa: sunt înfiinţate cu sprijinul financiar al firmelor interesate2.
1

2

În Ungaria se practică un astfel de sistem de cursuri postuniversitare cu scoatere din
producţie pentru meserii complementare (tehnologii de ramură pentru economişti, evidenţă contabilă şi drept administrativ pentru ingineri etc.).
Astfel, la Universitatea din Wisconsin, cu ajutorul firmelor IBM, General Electric,
Rockwell s-au echipat 10 laboratoare cu cele mai noi sisteme de automatizare flexibilă.
De altfel, în SUA, se manifestă, tot mai pronunţat, tendinţa de contopire, în cadrul unor
firme a programelor de educare permanentă a inginerilor cu cele de cercetare pentru
elaborarea şi introducerea noilor tehnologii, accelerându-se, astfel, procesul inovaţional.
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3. Pentru persoanele de vârsta a treia educarea nu este legată, în
mod nemijlocit, de problematica ocupării (motiv pentru care ne limităm la
semnalarea ei), ci de “dezvoltarea umană” care presupune menţinerea semenilor până la vârste înaintate într-o stare de “frământare intelectuală” de
pe urma căreia societatea nu are decât de câştigat. Astfel, în ţările dezvoltate au fost create, încă din anii ’70, aşa-numitele universităţi ale vârstei a treia care au programe de studiu cu subiecte care pornesc de la artă şi ştiinţe
umaniste şi ajung până la bridge şi calculatoare1.
3.3.2. Noile tehnologii educaţionale şi impactul lor
asupra procesului de adaptare profesională
Pe plan mondial se afirmă tot mai mult că procesul instructiv-educativ
se confruntă cu prima mare revoluţie tehnologică din ultimele cinci secole,
ca urmare a aplicării pe scară largă a celor mai moderne tehnologii educaţionale (“coursware” sau “teachware”).
Prezentăm, în continuare, succint, doar două dintre aceste tehnologii
educaţionale: computerul şi mijloacele moderne de comunicare.
Educaţia prin şi pentru informatică presupune, pe de o parte, crearea
condiţiilor pentru însuşirea concomitentă, încă din şcoală, a unei duble
competenţe, atât în domeniul activităţii de bază cât şi cel al informaticii
(alfainformatizarea populaţiei) iar, pe de altă parte, reclamă introducerea pe
scară largă a calculatorului în însuşi procesul de învăţare (învăţarea asistată
de calculator).
În ţările dezvoltate, în ultimii ani, computerul – care, prin introducerea
sa, din grădiniţă, facilitează dezvoltarea unor noi metode de gândire (relaţionale, algoritmice, divergente) şi a unor autentice comportamente rezolutive
(prin simularea unor situaţii problemă) – intră tot mai mult în componenţa
unor complexe module tehnico-didactice care conţin simulatoare, miniroboţi
de instruire, permiţând astfel, prefigurarea, în centrele de învăţare (fie că
este vorba de formarea iniţială sau de programele de adaptare profesională)
a mediului industrial al viitorului. Marea dezvoltare pe care o cunosc, în pre1

Astfel, în Marea Britanie, în 1983, din cei 250000 adulţi cuprinşi în această formă de
educare în cadrul Universităţilor vârstei a treia în celebre centre universitare (Londra,
Bristol, Bradford), cca 20% (deci peste jumătate de milion) aveau peste 60 ani. În anul
1984, tot în această ţară, la Cirencestar, a fost creat, cu sprijinul CPA (Centre for Policy
on Ageing), vestitul Centru NICOL care reuneşte, timp de 12 săptămâni (1-2 sesiuni pe
săptămână), persoane în vârstă de peste 55 ani. Şi în Germania, la Universitatea din
Dortmund, în perioada 1980-1985, a fost adoptat un program de educare a cetăţenilor
de peste 50 ani denumit sugestiv “Active in Rotirement”. În anul 1985, 25 de universităţi bine cunoscute în întreaga lume (amintim, în acest sens pe cele din Marburg,
Odelburg, Frankfurt) s-au constituit într-un grup federal de lucru pentru seniori, al cărui
program s-a bucurat de o largă popularitate prin intermediul mijloacelor mass-media.
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zent, roboţii îi determină pe japonezi să adopte programe speciale de formare în acest scop, atât pentru cei care îi produc, cât şi pentru cei care îi
deservesc şi îi exploatează. Mai mult şi la universităţile din Nagodia şi
Waseda există module de cursuri speciale pentru roboţi iar, în marile centre
de cercetare există sectoare specializate unde inginerii pot lua cunoştinţă cu
ultimile realizări în domeniu1.
Alături de tehnicile informatice, mijloacele moderne de comunicare
(radioul, televizorul, sateliţii, tehnicile video ş.a.) deschid noi perspective
modernizării tehnologiilor educaţionale, permiţând instituirea aşa-numitului
“învăţământ deschis” care, prin “sfidarea distanţelor” face practic posibilă
învăţarea oriunde şi oricând îi este mai convenabil subiectului învăţării.
Pentru promovarea învăţământului deschis s-au înfiinţat o serie de instituţii specializate de tipul: universităţilor deschise (tabelul nr. 3.7 prezintă
câteva caracteristici ale unora dintre cele mai cunoscute astfel de universităţi), Centrului Naţional de Învăţământ prin Corespondenţă al Ministerului
Educaţiei din Franţa sau Academiei de Studii prin Corespondenţă din Germania. Cel mai frecvent, cursanţii primesc acasă sau la locurile de muncă2
pachete de învăţare pe care le confruntă cu propria experienţă practică,
organizându-şi individual timpul de învăţare.
Tabelul nr. 3.7
Unii indicatori caracteristici pentru patru centre europene
de educare la distanţă, în anul 1984
Indicatori
Numărul estimativ al cursanţilor
Procentul de reprezentare a principalelor categorii de vârstă, total, din care:
- sub 25 ani
- 25-29 ani
- 31-39 ani
- peste 40 ani
Structura pe sexe (%)
1

Open Uni- UNED FernUniver- Dutch Open
versity (Ma- (Spania) sitat (Ger- University
rea Britanie)
mania)
(Olanda)
67800
47000
13200
21700
100,0
4,6
17,9
45,3
32,2

100,0
22,0
29,0
37,0
12,0

100,0
16,0
45,0
24,0
15,0

100,0
18,7
25,1
36,0
20,2

A se vedea, în acest sens, Susumu, K., Education and Training for Industrial Robot in
Japan, în Current situation and Future Perspectives of Robotics, International
Sympozion for Industrial Robotics, Tokyo, 1, Japan, apr. 1985, p. 537-546).
2
În Franţa, de exemplu, OFRATEME (Oficiul Francez pentru Tehnici Moderne de Învăţare) a preluat şi extins emisiunile pentru adulţi ale posturilor naţionale asigurând, prin
publicaţii şi instructori, un contact permanent cu cursanţii şi instructorii locali de la nivelul locurilor de muncă.
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Indicatori
- bărbaţi
- femei
Starea civilă (%)
- singuri
- căsătoriţi
Status economico-social
- angajaţi
- neangajaţi

Open Uni- UNED FernUniver- Dutch Open
versity (Ma- (Spania) sitat (Ger- University
rea Britanie)
mania)
(Olanda)
54,8
62
76
66
45,2
38
24
34
25,7
72

48
49

46
51

33,1
61,7

80,2
19,8

71,7
28,3

87
13

68
32

Sursa: Gorcun, H. von, Distance Higher Education and the Adult Learner, Dutch Open
University, 1986, p. 29.

Implementarea noilor tehnologii educaţionale nu înseamnă, însă, renunţarea completă la modul tradiţional de învăţare, unii autori semnalând
că, în timp, folosirea exclusivă a acestora poate conduce chiar la o oarecare
“înstrăinare” a oamenilor, contactele umane atât de necesare dezvoltării
societale de ansamblu, fiind minimizate. Mulţi oameni ajung să privească cu
scepticism civilizaţia celui de-al treilea val în care, conform unor scenarii1,
oamenii ar putea foarte bine munci şi, respectiv, învăţa acasă.
Vălul tehnologiei atotputernice trebuie dat la o parte. Căci, ceea ce
rămâne esenţial în stabilirea unui nou raport de forţe între prezent şi viitor,
între teritoriile ştiinţifice deja ocupate şi cele care vor fi cucerite prin noi strategii de învăţare şi cunoaştere, este calitatea culturală şi umană... a forţei
de muncă, “softul cultural” rămînând imbatabil în faţa oricărui “hard tehnologic”, oricât de sofisticat ar fi el. Regăsirea forţei de neînlocuit de a crea şi
imagina viitorul este vitală în actualul stadiu de dezvoltare a societăţii omeneşti, manifestarea potenţialului creativ fiind importantă în depăşirea perioadelor dificile de instabilitate şi incertitudine. Căci, aşa cum relevă, experienţa statelor dezvoltate şi evoluţia societăţii omeneşti în ansamblu,”... atunci
când nimic nu mai merge, când societatea se loveşte de pragul posibilului,
atunci trebuie să se trezească în noi interesul pentru cele o mie şi una de
invenţii latente dintre care să fie recunoscute cele mai bune, cele care să
înlăture obstacolele, deschizând un viitor diferit...”2.
Reţinem deci, în concluzie, din experienţa ţărilor dezvoltate care cunosc o accelerare fără precedent a progresului ştiinţifico-tehnic, tendinţa de
organizare anticipativ-prospectivă a unor strategii generale pe termen lung
1

Toffler, A., Al treilea val, Idei contemporane, Ed. Politică, Bucureşti, 1983, p. 522-575;
Scaff, A., Ocupaţia şi munca, în Microelectronica şi societatea, Ed. Politică, 1985, p.
453-460.
2
Didier, M., Economie. Les regles du jeu, Ed. Economique, Paris, 1989, p. 301.

37
în domeniul forţei de muncă. În acelaşi timp, putem “învăţa” din experienţa
mondială că, dacă pentru moment, nu aceasta este problema care “arde”,
dacă nu vom acţiona acum în acest sens, mâine s-ar putea ca efectele să
fie mult mai greu de stăpânit. În cele ce urmează vom încerca să conturăm
câteva dintre elementele pe care le considerăm mai semnificative pentru
configurarea modalităţilor în care trebuie să aibă loc adaptarea profesională
în România.

3.4. Adaptarea profesională a forţei de muncă în condiţiile
restructurării economiei
Restructurarea economiei naţionale vizează şi printre alte componente semnificative, o concentrare pe om, pe calitatea vieţii acestuia.
Realizarea altui obiectiv trebuie însă privită nuanţat1 prin promovarea,
în timp, a unui set de priorităţi şi prin fixarea pentru fiecare etapă, a unor
subiecte realizabile care să evite perpetuarea promisiunilor de factură demagogică cu care, din păcate, poporul român a fost atât de mult amăgit.
Trebuie ţinut cont de faptul că particularităţile socioistorice ale poporului nostru au unele proiecţii semnificative în mentalitatea oamenilor care
sunt însă destul de greu de depăşit. Căci, dacă, sistemele economice care
s-au succedat până acum şi-au creat pârghii specifice de protecţie socială
abia după consolidarea bazelor lor economice (actualele economii de piaţă
şi-au consolidat sistemele de protecţie sociale cunoscute azi după zeci sau
chiar sute de ani), o astfel de alternativă este puţin probabil să fie acceptabilă pentru populaţia României.
1

Tranziţia la economia de piaţă se poate face, din perspectiva principalelor obiective
urmărite, în conformitate cu două alternative care, simplificat, se pot exprima astfel: o
economie orientată exclusiv după criteriile profitului individual care, până la urmă, generează o societate prosperă (modelul liberalist-economic în care calitatea vieţii este
un rezultat scontat, neurmărit, însă, sistematic) sau o societate centrată: pe bunăstare.
Cele două modele prezintă lucrurile în extremis; sistemele economice, în fapt, pendulează între aceste două modele, apropiindu-se, mai mult sau mai puţin, de unul sau altul. Astfel, SUA este, prin tradiţie, mai apropiată de primul, în timp ce, ţările scandinave
(în special Suedia) înclină spre cel de-al doilea. Analiştii relevă, însă, că opţiunile diferă
nu numai în funcţie de particularităţile socioculturale ale unei naţiuni, ci; chiar de la o
etapă la alta, în evoluţia aceleiaşi ţări. Un exemplu semnificativ este SUA care, deşi,
aşa cum am relevat, are mai multe afinităţi cu primul model, în anii ’60, a manifestat o
vădită tendinţă de penetrare spre cel de-al doilea, după care, spre sfârşitul anilor ’70 şi
în anii ’80 – în mod deosebit în timpul administraţiei Regan – a avut o marcantă orientarea spre primul model. A se vedea, în acest sens, Spre o societate centrată pe creşterea calităţii vieţii, în Caiet de lucru, nr. 3, Institutul Naţional de Cercetări Economice,
Bucureşti, 1990, p. 24-33, şi Gradu, M.; Codin, M.; Puwak, H., Calitatea vieţii profesionale – un indicator în managementul modern, în Tribuna economică, nr. 41/1990, p.
22-24.
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Orice strategie care ar încerca să convingă despre “...sacrificiul de azi
pentru mâine abundent...” este deja demonetizată. Majoritatea populaţiei
doreşte să vadă încă de pe acum că se fac eforturi pentru atingerea, în termene cât mai scurte, a unui standard demn şi decent de viaţă1.
Orientarea spre o societate concentrată pe dezvoltare umană şi pe
creşterea calităţii vieţii poate, însă, conduce, în anumite condiţii, şi la o serie
de efecte negative, putând afecta motivaţia căutării active a unor posturi de
muncă şi, respectiv, dorinţa de atingere a performanţelor în muncă.
Sărăcia perpetuează sărăcia. Este un cerc vicios: sărăcia generează
resemnare, aspiraţii mărunte, nu motivează efortul şi, în fapt, conservă sărăcia...2
Pentru a încerca străpungerea acestui cerc vicios considerăm că,
pentru început, este necesară concentrarea eforturilor pentru asigurarea
unui nivel cât mai decent de viaţă populaţiei. Este cunoscut, de altfel, că
satisfacerea nevoilor primare este o condiţie esenţială pentru ca oamenii să
manifeste şi aspiraţii de nivel superior, deci şi o puternică motivaţie pentru
performanţă. Numai persoanele cu un anumit standard de viaţă – care practic să nu mai aibă obsedanta “grijă a zilei de mâine”... la modul ei dramatic
existenţial legat de nevoi elementare (hrană, căldură, îmbrăcăminte etc.) –
pot dezvolta şi alte tipuri de motivare pentru atingerea performanţelor decât
câştigul economic (satisfacţia lucrului bine făcut sau conceput, profesionalism, sentimentul responsabilităţii pentru munca prestată ş.a.).
Mai mult, de regulă, atunci când societatea manifestă grijă pentru
membri săi (o grijă “constructivă” în care să încerce să prevină pe cât posibil
efecte de genul şomajului3 şi nu doar să “protejeze prin acordarea ajutorului
de şomaj de exemplu), atunci, prin reciprocitate, aceştia dovedesc, în timp,
o orientare responsabilă pentru interesele colectivităţii.
Politica socială ataşată procesului de restructurare a României trebuie
deci gândită din perspectiva atingerii a două tipuri de obiective majore şi
anume:
− obiective defensive, de protecţie, contractare şi atenuarea a “şocurilor” produse de unele efecte negative care pot surveni în perioada de tranziţie (de exemplu şomajul);
1
2
3

Schiţă privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România, mai 1990, p. 11-13,
22-27.
Opţiunea pentru un amplu pachet de politici sociale trebuie dublată, în aceste condiţii,
de o dezvoltare economică dinamică, singura în măsura să le susţină.
Sigur că, din perspectiva termenului scurt, în perioada de tranziţie, ample mutaţii generate de tranziţia la economia de piaţă vor amplifica şomajul existent oricum mai mult
sau mai puţin mascat. Iar protecţia socială a acestora devine imperios necesară. Din
perspectiva termenului lung, însă, trebuie să încercăm să gândim o asemenea strategie în care să anticipăm schimbările şi să ne adaptăm dinamic.
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− obiective constructive care au în vedere îmbunătăţirea standardu-

lui de viaţă şi a calităţii vieţii în ansamblu.
Apare însă o problemă cardinală: “Ne putem permite finanţarea unui
amplu program social? Dispunem de un potenţial economic care să poată
“susţine” politica socială?”...
Răspunsurile nu sunt uşor de dat, complexitatea problematicii impunând, în opinia noastră, ocolirea unor răspunsuri tranşante de tipul DA/NU.
Cum însă potenţialul economic al ţării este destul de limitat pentru a
asigura mijloacele necesare susţinerii unei politici sociale active considerăm
că este absolut necesară identificarea şi utilizarea prin complementaritate şi
a unor resurse non-economice de creştere a calităţii vieţii.
Crearea unui climat cât mai favorabil dezvoltării umane şi manifestării
active a inepuizabilului potenţial creativ face necesară acordarea importanţei cuvenite unor factori dinamizatori de genul: motivaţie, comunicare, relaţii
interpersonale etc.
Mediul concurenţial pe care îl generează tranziţia la economia de piaţă induce modificarea sistemului de valori al societăţii prin promovarea
competenţei şi a profesionalismului. Acest fapt reclamă redescoperirea valenţelor propulsoare ale instruirii şi autoinstruirii care, într-un context mai
larg, devin componente semnificative ale asigurării dezvoltării umane cât
mai flexibile, adaptate noilor cerinţe.
Procesul de restructurare generează o serie de mutaţii semnificative
care au repercusiuni directe asupra forţei de muncă presupunând, implicit,
adaptarea profesională a acesteia.
Din multitudinea problemelor legate de mutaţiile structurale care se
vor produce ca urmare a cerinţelor tranziţiei la economia de piaţă şi a celor
de racordare la progresul ştiinţifico-tehnic contemporan (figura nr. 3.3) am
selectat doar câteva pe care le considerăm mai semnificative din perspectiva impactului pe care îl au asupra adaptării profesionale a forţei de muncă.
A. Prin deblocarea structurilor rigide şi prin reducerea multora dintre
verigile intermediare care nu-şi mai au rostul în contextul tranziţiei la economia de piaţă, o mare parte dintre cadrele de la nivel central sau departamental vor fi disponibilizate. Majoritatea acestor persoane se caracterizează
printr-un accentuat imobilism fiind, ca atare, mai greu adaptabile. Pentru
mulţi lucrurile se rezolvă prin pensionare (inclusiv prin pensionare anticipată) fără ca această practică să modifice în mod sensibil dezechilibrele existente pe piaţa muncii (aceste aspecte sunt reliefate mai larg în paragraful
3.5). Reducerea verigilor intermediare este însă o problemă pentru cei care
nu se află în apropiere de vârsta pensionării. Este însă necesară o abordare
nuanţată întrucât printre cadrele aparţinând vechilor structuri de tipul centralelor sau ministerelor sunt şi unele capabile care, dacă sunt folosite corespunzător, pot fi de folos în cadrul unor forme organizatorice moderne cum ar
fi, de exemplu, echipele interdisciplinare complexe.
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Figura nr. 3.3. Unele implicaţii ale restructurării economiei naţionale
Aceasta, în special, ca urmare a faptului că, pentru coordonarea unui
anume domeniu de activitate, era necesară, în principiu, o cunoaştere mai
amplă şi, prezumtiv, o capacitatea sporită de conturare a unor imagini de
ansamblu asupra dezvoltării respectivului domeniu comparativ cu cei de la
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nivelele microeconomice care, în majoritatea lor, cunoşteau doar “felia” de
care se ocupau.
Cu toate acestea, chiar şi pentru astfel de cadre, este necesară găsirea unor modalităţi cât mai adecvate de adaptare profesională în cadrul cărora să fie însuşite şi clarificate principiile care stau la baza funcţionării economiei de piaţă.
B. Autonomia decizională şi acţională a agenţilor economici
Libera iniţiativă care abia acum se înfiripă este una dintre rezervele
de crearea a unor noi locuri de muncă.
Insă, atâta vreme cât – în conformitate cu datele furnizate de Agenţia
pentru Privatizare – cca 80% din autorizaţiile emise până în prezent aparţin
prestărilor de servicii (lucru justificat ca urmare a faptului că necesită investiţii mici, oferind, în acelaşi timp, posibilităţi rapide de câştig), considerăm că,
pentru acest tip de agenţi economici nu se pun probleme deosebite legate
de o eventuală adaptare profesională.
Dar, pentru învingerea barierelor inerente oricărui început şi a celor
de factură tot mai complexă de tipul inhibiţiei psihologice, devine imperios
necesară implicarea, într-o tot mai mare măsură, a factorilor educaţionali
care să vină în sprijinul liberei iniţiative.
Experienţa mondială relevă că, datorită audienţei de care se bucură
crearea locurilor de muncă prin iniţiative locale1 şi chiar ajutorarea şomerilor
– prin credite ieftine şi consultanţă – să-şi creeze propriile locuri de muncă2
(care, evident, pot genera noi posibilităţi de ocupare şi pentru alţii) în ultimii
ani, se acordă o atenţie sporită programelor de formare profesională pentru
lucrătorii independenţi3. Mai mult, constituirea unor agenţii (oficii) de consultanţă, la nivel local care să-i reunească pe cei interesaţi în identificarea unor
noi posibilităţi de creare a locurilor de muncă (posibilitate care trebuie avută
în vedere şi în ţara noastră), generează apariţia unei noi profesii, aceea de
agent de dezvoltare locală. Pregătirea pentru o astfel de profesie, de factură
interdisciplinară va trebui să deţină un loc important în conştientizarea rolu1

2

3

Larga audienţă de care libera iniţiativă s-a bucurat pe plan mondial a făcut ca, în anul
1984, să fie constituit Grupul European pentru Crearea de Locuri de Muncă prin Iniţiative Locale (EGIG) la care considerăm că ar fi utilă şi afilierea unor organizaţii din România.
Din datele prezentate de EGLEI rezultă că, de exemplu, în Franţa, cca 30% din persoanele care temporar nu au avut locuri muncă, în perioada 1983-1986, au fost sprijinite şi şi-au înfiinţat activităţi particulare încetând astfel să mai fie şomeri. A se vedea, în
acest sens, Kuenstler, P., Les initiatives locales de creation d’emplois: quelques dates
nouveaux, în Revue Internationale du Travail, nr. 4/1988, p. 519-536; Nabarro, R., Local entreprises and the unemployment, Calcuste Gulbenkuen Fondation, London, 1986.
Astfel, în Irlanda, progresele de formare profesională pentru lucrătorii independenţi reuneau, în 1986, cca 36% din totalul persoanelor înscrise la diferite programe alcătuite
pentru protecţia şomerilor.
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lui liberei iniţiative pentru marele public şi acordarea de asistenţă şi consultanţă agenţilor economici interesaţi.
C. Amplificarea rolului întreprinderilor mici şi mijlocii care, datorită mai
marei lor flexibilităţi, se pot adapta mai bine dinamismului accentuat indus
de mediul economic concurenţial generat şi întreţinut prin promovarea mecanismului economic de piaţă, va face necesară acordarea atenţiei cuvenite
cursurilor de pregătire adecvate necesităţilor firmelor mici şi mijlocii. Aceste
forme de adaptare profesională sunt tot mai mult utilizate în ţările dezvoltate1.
D. Modificarea raporturilor dintre sectoarele şi ramurile de activitate.
Transferurile intersectoriale ale populaţiei ocupate care au loc în condiţiile
restructurării economice – ca efect al tranziţiei la economia de piaţă şi al
progresului ştiinţifico-tehnic contemporan – conduc, în mod firesc, la necesitatea adaptării profesionale a forţei de muncă în încercarea de surmontare a
dezechilibrelor pe care un astfel de proces le generează pe piaţa forţei de
muncă.
Pornind de la actuala configuraţie a economiei româneşti în ceea ce
priveşte populaţia ocupată pe microsectoare (tabelul nr. 3.8) şi de la tendinţele înregistrate, până în prezent pe plan mondial prezentăm în cele ce urmează numai câteva aspecte mai semnificative care considerăm că vor trebui avute în vedere în continuare:
− revigorarea acelor sectoare care dispun de condiţii naturale favorabile şi a căror dezvoltare a fost, în trecut, neglijată sau, uneori,
chiar stânjenită prin adoptarea unor măsuri de industrializare forţată. Este vorba, în principal, despre agricultură şi turism, domenii de
activitate cărora primele două capitole ale lucrării le consacră un
amplu spaţiu, privindu-le şi din perspectiva interdependenţelor lor
cu celelalte sectoare;
− reducerea treptată a populaţiei ocupate în sectoare tranziţionale
ale industriei prelucrătoare prin redimensionarea, reorganizarea şi
chiar închiderea marilor “mamuţi” neeficienţi şi, de cele mai multe
ori, perturbatori ai echilibrului ecologic. Implicaţiile, în primul rând,
sociale, ale unor astfel de restrângeri de activitate sunt considerabile. Iar slaba dezvoltare a sectorului terţiar şi de libera iniţiativă
care abia acum se înfiripă nu sunt de natură, în opinia noastră, să
poată absorbi marea masă a celor care vor fi disponibilizaţi – şomerii, în cel mai autentic sens al cuvântului – ca urmare a unor altfel de restructurări. Şi ceea ce este, poate cel mai îngrijorător, este
faptul că, majoritatea persoanelor ocupate în domeniile industriale
1

În Suedia, de exemplu, Institutul National pentru Dezvoltarea Coorporaţiilor cooperează
cu Comitetul Naţional, Institutul pentru Organizarea şi susţinerea unor cursuri de pregătire adaptate necesităţilor firmelor mici şi mijlocii.
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tradiţionale au slabă pregătire profesională, “adaptabilitatea” lor la
aceste noi condiţii fiind astfel mult mai precară. Soluţia viabilă, dar,
care, din păcate, cere timp şi bani (... este adaptarea lor profesională prin forme cât mai diverse);1
− sporirea rolului domeniilor de vârf şi, respectiv, a serviciilor ca urmare, în primul rând, a progreselor înregistrate în ştiinţă şi tehnică.
Aceste domenii reclamă un nivel superior de calificare dar au un
rol deosebit atât prin contribuţia pe care o exercită asupra modernizării celorlalte sectoare de activitate2 cât şi prin faptul că pot absorbi o mare parte a populaţiei disponibilizate în condiţiile sporirii
competenţelor profesionale ale acestora3.
De fapt orientarea spre aceste sectoare de activitate care încorporează tot mai multe elemente de muncă intelectuală este o tendinţă generală
manifestată pe plan mondial ca urmare a evoluţiei progresului ştiinţificotehnic, tendinţă căreia trebuie să i se circumscrie şi ţara noastră.
1

2

3

Soluţii de compromis cum ar fi, de exemplu, translatarea lor în agricultură, chiar dacă
pot fi acceptabile pentru acest volum conjuctural – şi numai pentru anumite categorii de
populaţie – nu pot fi considerate viabile din perspectiva termenului lung în care în mod
obiectiv – aşa cum relatează şi experienţa mondială – urmare a propagării programului
tehnic din toate sectoarele de activitate, inclusiv în agricultură – populaţia ocupată se
va orienta, tot mai mult, spre sectoarele terţiare şi, de ce nu spre cel cuaternar. Căci
practic, chiar dacă este posibil ca acum unii dintre muncitori în vârstă care au un grad
redus de calificare şi care nu au “rupt” complet contactul cu lumea satului din care s-au
deprins – unii dintre ei navetişti, practic nici nu au părăsit această lume – să fie dornici
ca, în condiţiile stimulării agriculturii pe diferite căi (privatizare, dezvoltarea unor servicii
complexe care să facă mai atractive satele noastre) să se întoarcă la “casa bătrânească” este greu de imaginat ca tinerii să aibă un comportament similar. Atracţia oraşului
este destul de mare pentru majoritatea tinerilor iar, schimbările de mentalitate se produc mult mai lent...
Pe termen lung, dezvoltarea noilor tehnologii va permite susţinerea unei agriculturi moderne în cadrul căreia efortul fizic al oamenilor să fie treptat înlocuit de maşini tot mai
performante. În acest context, considerăm că va trebui să ne înscriem în cadrul tendinţei mondiale prin reducerea populaţiei ocupate în sectorul primar, în special, în agricultură (tendinţă în care ne-am înscris şi până acum, dar în mod forţat...).
Astfel, tehnologiile informatice se dovedesc deosebit de atractive pentru categoriile
sociale defavorizate pe piaţa muncii. În acest sens, în ţările dezvoltate, s-au iniţiat o serie de programe speciale. Astfel, în cadrul programului mai amplu EUROTEHNET,
adoptat de ţările CEE, Marca Britanie a lansat programul OPENTECH. Se apreciază că
circa 80% din absolvenţii ITEC-urilor (Information Techology Centres) îşi găsesc imediat de lucru. Ca urmare a acestor efecte notabile, proiectul a cunoscut o mare popularitate, până în anul 1988 fiind create circa 173 ITEC-uri care au reunit circa 12000 tineri
şi 66000 adulţi şomeri cu dificultăţi în găsirea unui loc de muncă. A se vedea, în acest
sens, Moura Castro, C. de; Alfthan, T., Computers and Education Outside Schools, în
Discussion Paper, nr. 48, aprilie, 1990.
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Tabelul nr. 3.8
Evoluţia structurii pe macrosectoare economice a populaţiei ocupate
în economia României, în perioada 1950-1985
Sectorul
Total economie naţională,
din care, în sectorul:
- primar
- secundar din care
- industrie
- terţiar

1950

1965

1970

1975

1980

1985

1990

100,0
74,3
14,2
12,0
11,5

100,0
56,7
25,5
19,2
17,8

100,0
49,3
30,8
23,0
19,9

100,0
38,1
38,7
30,6
23,2

100,0
29,8
43,8
35,5
26,4

100,0
29,9
44,5
37,1
26,6

100,0
27,9
45,1
38,1
27,0

Notă: Gruparea ramurilor economiei naţionale pe cele trei macrosectoare s-a făcut astfel:
- sectorul primar = agricultură + silvicultură;
- sectorul secundar = industrie + construcţii;
- sectorul terţiar = transporturi + telecomunicaţii + circulaţia mărfurilor + cercetarea ştiinţifică + ocrotirea sănătăţii + învăţământ, cultură, artă + administraţie +
alte ramuri.
Sursa: Caiet de studii de economie industrială, nr. 77/1988, p. 6, şi, pentru anul 1990,
date de la Comisia Naţională de Statistică.

Aşadar, în ţara noastră, restructurarea economiei româneşti atât ca
urmare a declanşării mecanismelor pieţei – cu efecte notabile, în special, în
planul deşcătuşării energiilor creatoare cât şi a modificărilor structurale induse de tranziţie şi de progresul ştiinţifico-tehnic contemporan fac imperios
necesară adaptarea profesională a forţei de muncă la noile condiţii. În cele
ce urmează vom încerca să conturăm o “schiţă” a procesului de adaptare
profesională a forţei de muncă în România, fără însă a avea pretenţia că ea
este atotcuprinzătoare.
Pentru a prezenta câteva elemente de referinţă care pot fi avute în
vedere la conturarea unui punct de vedere referitor la adaptarea profesională a forţei de muncă în condiţiile tranziţiei României la economia de piaţă,
este necesară o analiză a modului în care acest proces s-a desfăşurat până
acum.
În opinia noastră sistemul de perfecţionare a pregătirii profesionale a
cadrelor, constituit încă din anul 19711, nu avem atâtea vicii de concepte,
cât mai ales de aplicare, formalismul fiind poate latura cea mai supărătoare.
1

În raport cu nivelul de pregătire al personalului şi cu locul de realizare al perfecţionării,
sistemul include instruirea la locul de muncă sau sub controlul direct al şefului ierarhic;
cursuri cu durată variabilă organizate în unităţi sau în puţinele centre de perfecţionare a
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Căci, dacă încercăm să analizăm raportările statistice acestea pot fi
considerate chiar “mulţumitoare”.... (numai în perioada 1986-1989), anual
au urmat diverse forme de perfecţionare cca 3 mil. de persoane, fiecărui
lucrător revenindu-i această “sarcină” (...) de două ori pe cincinal...). Dacă
avem încă în vedere ce se ascunde în spatele acestor “cifre” (multe dintre
ele doar pe hârtie...sau pur şi simplu “bifate” ca acţiuni care erau făcute
printre multe altele care “trebuiau” raportate ca efectuate), atunci imaginea
capătă cu totul alte dimensiuni1.
O încercare de evaluare a aspectelor structural-calitative care caracterizează sistemul de perfecţionare a pregătirii profesionale a forţei de muncă existent până în prezent pune în evidenţă o serie de deficite funcţionale
care, în principal, au în vedere următoarele:
− inexistenţa unui cadru instituţional adecvat, sarcina perfecţionării
profesionale fiind lăsată, în ultimii ani, aproape exclusiv, pe seama
întreprinderilor (multe dintre centrele de perfecţionare existenteunele dintre ele având şi o dotare destul de modernă-au fost treptat desfinţate);
− implicarea redusă – uneori chiar neimplicarea – unităţilor de cercetare şi învăţământ în această activitate;
− apelare, în majoritatea cazurilor la forme comode de perfecţionare
(la nivelul Municipiului Bucureşti) de exemplu, pentru muncitorii
ponderea covârşitoare au avut-o instruirea la locul de muncă şi
cursurile organizate de întreprinderi în incinta lor care au reunit cca
96% în anul 1986 şi respectiv, 82% în anul 1989 din totalul participanţilor);
− tematica programelor era de obicei, prea generală şi, de multe ori
chiar depăşită din punct de vedere al progreselor tehnologice din
domeniul;
− programarea defectuasă a cursurilor (uneori odată sau de două ori
pe lună) favorizând pierderea firului cunoştiinţelor de la o întâlnire

1

pregătirii care mai “rezistaseră” vicisitudinilor, programe de studiu individual cu verificarea periodică a stadiului realizării lor; stagii de practică şi de specializare în propria unitate sau în alte unităţi; învăţământul postuniversitar; doctoratul. Sistemul de perfecţionare a pregătirii profesionale includea, în acelaşi timp, o serie de direcţii de formare
permanentă (recalificarea, polificarea, reciclarea, perfecţionarea cadrelor de conducere) care, dincolo de modul mai mult formal în care se desfăşurau, sunt, aşa după cum
am relevat, forme utilizate şi pe plan mondial.
Vom evita, în acest context, să cantonăm analiza noastră pe o imagine cifrică retroactivă. Nu credem că s-ar justifica efortul de evaluare cantitativă a diferenţei dintre realizat
şi raportat. Mult mai utilă apare, încă, o analiză care să aibă în vedere aspecte de genul: cum s-a desfăşurat această activitate? Cu ce mijloace? De către cine? Ce tematică era abordată? Şi, nu în ultimul rând, care era gradul ei de utilitate?...
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la alta. La aceasta contribuia şi insuficienta înţelegere de către
unele cadre de conducere, a rolului acestei activităţi care, de multe
ori, era privită cu o “pierdere din timpul de producţie” (în fapt, prin
modul defectuos de organizare asta şi era dar cadrele de conducere, prin atitudinea lor, favoriza şi perpetuau o astfel de conduită);
− inexistenţa unor materiale adecvate de instruirea şi dificultăţii până
când şi accesul majorităţii cursanţilor la puţinele materiale existente. În ceea ce priveşte cele mai moderne mijloace de instruire
(computerul, televiziunea, prin cablu, tehnicile video etc.) acestea
nu puteau fi folosite nici măcar pentru perfecţionarea personalelor
aparţinând domeniilor de vârf;
− neacordarea atenţiei cuvenite la selectarea lectorilor şi lipsa unor
mijloace adecvate de cointeresare şi de stimulare a acestora;
Noile condiţii ale tranziţiei României la economia de piaţă fac necesare – pe lângă revigorarea sistemului de perfecţionare a pregătirii profesionale (prin atenuarea sau înlăturarea deficienţelor semnalate) – şi conceperea
– pe baza studierii experienţei ţărilor dezvoltate – unor forme cât mai adecvate de adaptare profesională a forţei de muncă la mediul concurenţial pe
care mecanismele pieţei îl generează.
În acest sens, pentru conturarea unei “schiţe” de adaptare profesională a forţei de muncă trebuie avut în vedere, două categorii de cerinţe (premise)1, şi anume:
a. cerinţe derivate din tranziţia ţării noastre la economia de piaţă;
b. regândirea şi remodelarea actualului sistem de perfecţionare a
pregătirii profesionale din perspectiva deficienţelor constatate şi a practicilor
utilizate pe plan mondial.
a. În raport cu prima categorie de cerinţe considerăm că sistemul de
adaptare profesională a forţei de muncă va trebui să aibă în vedere, în principal:
− modificarea sistemului de valori şi a comportamentului şi a modului
de gândire al tuturor agenţilor economici în spiritul economiei de
piaţă. Pentru aceasta este nevoie ca toate categoriile de personal
să beneficieze, alături de alte forme de perfecţionare a pregătirilor
profesionale de module speciale referitoare la principiile şi legile
economice specifice economiei de piaţă. Însuşindu-şi cât mai temeinic aceste noţiuni de educaţie economică agenţii economici vor
realiza că noul mecanism economic îi marginalizează pe cei care
nu se implică cu competenţă şi seriozitate în ceea ce fac;
1

A se vedea, în acest sens, Predoşanu, G., Perfecţionarea pregătirii profesionale a forţei de muncă în condiţiile transformărilor profunde din economie, în Studii economice,
nr. 3/1990, Institutul Naţional de Cercetări Economice, 1990, p. 82-87.
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− instituirea unor forme speciale de formare profesională pentru

munca independentă pornind de la perspectivele pe care tranziţia
la economia de piaţă le deschide manifestării liberei iniţiative. Programele de formare profesională a lucrătorilor independenţi sau a
agenţiilor de dezvoltare locală vor trebui să devină o realitate şi în
ţara noastră;
− pregătirea prioritară şi cât mai rapid posibil a cadrelor de conducere de pe diferitele eşaloane astfel încât acestea să se adapteze cât
mai bine noilor cerinţe de stimulare a iniţiativei, creativităţii şi de
asumare a riscului în condiţii de incertitudine şi concurenţă. Pentru
formarea acestora se poate avea în vedere diversele metode folosite pe plan mondial (inclusiv prin trimiterea unora din cadrele
noastre de conducere la specializare în străinătate). Modelele de
formare vor trebui să conţină o serie de elemente referitoare la metodele şi tehnicile moderne de management, marketing, relaţii
economice valutare şi fiscale internaţionale etc.;
− lansarea unor ample programe de reconversie profesională pentru
personalul de execuţie care va fi cel mai afectat de modificările induse de tranziţia la economia de piaţă şi de impactul retehnologizării ramurilor economice ca urmare a introducerii masive a progresului
tehnic (aceste aspecte sunt pe larg abordate în paragraful 3.7);
b. Cea de-a doua categorie de cerinţe are în vedere remodelarea actualului sistem de perfecţionare pornind de la principalele deficienţe constatate şi de la tendinţele înregistrate pe plan mondial. În acest sens, considerăm că pot fi avute în vedere următoarele considerente:
1. Lărgirea cadrului instituţional prin îmbinarea activităţii desfăşurate
în unităţile specializate (centre de perfecţionare profesională constituite atât
la nivelul unităţilor teritorial-administrative, cât şi pe domenii şi sfere de preocupări) cu cea care are loc la nivel macroeconomic.
Marea importanţă pe care această activitate o are în procesul de restructurare economică presupune, însă, regândirea unei strategii pe termen
lung cu obiective care să poată fi stabilite şi urmărite de către organisme
special constituite la nivel naţional. Aceasta nu înseamnă, însă, revenirea la
centralism. Orice naţiune trebuie ca, în cadrul programelor sale prioritare, să
acorde locul cuvenit programelor educaţionale, având o viziune în perspectivă şi de perspectivă asupra modului în care trebuie să-şi gestioneze resursele umane. Iar, în această privinţă, aşa cum am arătat, şi statele care au
foarte dezvoltată funcţia de personal la nivelul firmelor sau al instituţiilor
specializate (Franţa, de exemplu) şi-au constituit organisme la nivel naţional
care au o viziune strategică asupra problemelor de formare şi perfecţionare
profesională.
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Practic însă toate componentele strategiei de adaptare profesională
adoptate la nivel naţional au proiecţii semnificative la nivel microeconomic.
Mai mult, unităţile economice, fie că vor fi regii autonome sau societăţi comerciale, vor trebui, ca în cadrul propriilor politici de personal, să-şi constituie mecanisme specifice de adaptare profesională a cadrelor.
Se impune deci reevaluarea funcţie de personal a întreprinderii prin
sporirea competenţelor, dar şi a responsabilităţilor în gestionarea corespunzătoare a resurselor umane, prin selectarea, orientarea şi adaptarea profesională a cadrelor în pas cu cerinţele eficientizării activităţii şi ale introducerii
rapide a progresului ştiinţifico-tehnic.
Din această perspectivă va fi necesară schimbarea mentalităţii prin
mutarea accentului de pe tendinţa de-a produce de dragul producţiei (fără a
şti practic dacă produsele realizate au desfacerea asigurată...) pe încercarea de definire a unor strategii proprii, la început poate doar existenţiale dar,
în timp, şi de afirmare pe piaţă. Conducătorii unităţilor vor realiza, în lupta
acerbă pentru cucerirea unor segmente de piaţă, că au nevoie de oameni
capabili şi că pentru aceasta, trebuie, să investească, în primul rând în oameni şi, în special, în programe riguros gândite pentru a-i face pe aceştia
cât mai competenţi. În acest context, agenţii economici care doresc să obţină efecte semnificative în competiţie vor trebui să “scoată din cenuşă” şi să
revigoreze funcţia de personal (care ajunsese atât de marginalizată şi de
desconsiderată încât “din grijă pentru om” (...) orice încercare de a răspunde uneori necesităţii acestuia, inclusiv celor de formare, era stăvilită de sarcinile de producţie, întotdeauna “mai presante”...). De altfel, experienţa statelor dezvoltate şi, în special, a firmelor de renume (de exemplu, cele japoneze) care au investit în om au dovedit că, în timp această investiţie (în
special, cea legată de pregătirea profesională a cadrelor) este deosebit de
rentabilă.
2. Diversificarea surselor de finanţare a programelor de adaptare profesională a forţei de muncă prin antrenarea, în acest scop, a unor importante sume atât de la buget, cât şi de la întreprinderi, instituţii şi alte organizaţii.
Este şi firesc ca diversificarea cadrului instituţional, menţionată mai sus, săşi găsească reflectarea corespunzătoare la nivelul surselor de finanţare.
Din această perspectivă trebuie să ne debarasăm de obişnuinţa de a
aştepta ca doar bugetul să suporte cheltuielile de formare şi perfecţionare
profesională. Unităţile economice vor trebui sprijinite printr-un cadru legislativ adecvat să îşi constituie un fond special pentru adaptarea profesională a
resurselor umane care să aibă o pondere semnificativă în comparaţie cu
alte elemente de cheltuieli1. Acest fond ar putea fi constituit prin alocarea
unui procent (de exemplu, 3-50% din venituri).
1

În art. 8 al Legii privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi
societăţi comerciale se stipulează, în mod expres, constituirea”... din fondul de rezervă
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3. Regenerarea şi punerea pe alte baze a colaborării dintre unităţile
economice şi instituţiile de învăţământ şi de cercetare în fundamentarea mai
riguroasă a conţinutului programelor de adaptare profesională. În acest
sens, colectivele de cercetare-dezvoltare vor trebui să aibă în vedere nu
numai evoluţia tehnică şi elaborarea unor previziuni pe termen scurt şi, respectiv, pe termen lung asupra posibilelor evoluţii ale personalului generate
de acele dezvoltări tehnologie. Noile tehnologii vor trebui să aibă ataşat setul de cunoştinţe necesare pentru utilizarea lor cât mai eficientă. Aceste previziuni vor trebui să vizeze, în special, meseriile care necesită o perioadă
mai îndelungată de pregătire profesională.
Instituţiile de cercetări vor trebui deci să colaboreze cu agenţi economici interesaţi la fixarea conţinutului tematic al programelor de perfecţionare
profesională. La nevoie, ele se pot implica chiar prin desemnarea, pe anumite perioade, a unor persoane competente care să contribuie la instruirea
cadrelor pentru utilizarea noilor tehnologii (desigur, constituind şi cadrul legal adecvat, astfel încât, această activitate să nu se transforme într-o “sarcină suplimentară”... a cadrelor de cercetare, neretribuită care, în plus, să
încarce şi mai mult bugetul de timp al acestora).
În ceea ce priveşte colaborarea cu unităţile de învăţământ vor trebui
gândite noi modalităţi care să asigure o mai mare concordanţă între ceea ce
se învaţă în şcoală şi ceea ce este necesar efectiv în producţie.
4. Adoptarea unor noi reglementări legislative care să stimuleze cadrul legal de desfăşurare a adaptării profesionale a forţei de muncă (elaborarea, eventual, alături de noua Lege a învăţământului, a unei Legi a perfecţionării profesionale şi a recalificării).
5. Îmbunătăţirea conţinutului tematic al programelor de adaptare profesională a forţei de muncă prin îmbinarea însuşirii unor cunoştinţe teoretice
de factură complexă – care să includă, pe lângă informaţii de strictă specialitate şi aspecte legate de probleme organizatorice sau de relaţiile interumane1, care aşa cum relevă experienţa internaţională, prezintă interes pentru
cursanţi – cu deprinderea unor abilităţi practice.
6. Apelarea la cele mai adecvate forme de adaptare profesională diferenţiate pe categorii de populaţie, având în vedere, în principal, următoarele:
− pregătirea în profil larg a celor care se mai află în sistemul şcolar şi
încercarea de sensibilizare a acestora pentru deprinderea unor

1

şi de dezvoltare a sumelor necesare satisfacerii unor necesităţi... de perfecţionarerecalificare ale personalului angajat...”
În Franţa de exemplu, structura pe discipline a programelor de pregătire continuă a
inginerilor include: organizarea ştiinţifică a producţiei şi a proceselor tehnologice (34%),
studierea activităţii de conducere şi financiare (30%), cunoştinţe psihologice (12%), ştiinţe economice (10%), limbi străine (14%). A se vedea, în acest sens, Continuing Engineering Education in France, în World Conference Continuing Engineering Education,
Lake Buena Vista, 7-9 mai, New York, 1986, p. 112-116.
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tehnici de muncă intelectuală şi de stimulare a potenţialului lor creativ;
− instituirea unor programe speciale de inserţie a tinerilor pe piaţa
muncii. Situaţia celor cca 70000 de absolvenţi de liceu al promoţiei
1990 care, practic, până la această dată, nu au loc de muncă (deci
sunt şomeri) este deja alarmantă mai ales în unele judeţe. În acest
sens, vor trebui studiate noi posibilităţi de cuprindere a acestora fie
în sistemul de învăţământ (eventual o majorare, începând chiar cu
anul şcolar 1990/1991, a numărului de locuri în învăţământul postliceal) fie în cadrul activităţilor bazate pe libera iniţiativă (inclusiv
stimularea tinerilor pentru a deveni mici întreprinzători). Şi cum
“presiunea” exercitată de această categorie pe piaţa muncii va fi
tot mai mare (este, printre altele, şi o urmare “firească”... a aberantei politici de sporire a natalităţii...), vor trebui găsite şi alte posibilităţi (de exemplu, lucrul în timp parţial având ataşată şi o componentă de formare);
− menţinerea unora dintre formele practicate până în prezent (cursurile de calificare, recalificare, policalificare, reciclare) dar modificarea conţinutului şi a modului concret de aplicare a lor în practică.
De fapt, unităţile economice dovedesc încă ataşament faţă de
aceste forme;
− declanşarea unor programe de reconversie profesională pentru reintegrarea în muncă a categoriilor defavorizate pe piaţa muncii
(aspect tratat pe larg în paragraful 3.7).
7. Utilizarea unor metode active, participative de tipul: expunerii cu
oponent, conversaţiei euristice, problematizării şi stimulării gândirii de tip
rezolutiv, simulării unor situaţii concrete, antrenamentului pentru deprinderea unor metode de stimulare a creativităţii.
8. Dezvoltarea unor servicii de proiectare ştiinţifico-metodologică a
materialelor auxiliare utilizate pentru învăţare1. Trebuie depăşită situaţia
existentă până în prezent când astfel de mijloace erau utilizate sporadic,
trecându-se la elaborarea unor instrucţiuni tehnologice, a unor ghiduri şi
îndrumare profesionale pe meserii. Este de dorit ca, pe cât posibil, să fie
antrenate în acest proces şi cele mai moderne tehnologii (computerele, televiziunea prin cablu, tehnicile video) care să aibă proiecţii până la nivelul
locurilor de muncă.
1

În ultimii ani, chiar şi în celelalte ţări cu economie centralizată, s-a pus un accent deosebit pe pregătirea materialelor didactice necesare în activitatea de formare şi perfecţionare profesională. Amintim, în acest sens, Secţia de metodică şi organizare a învăţământului din cadrul institutului de Conducere a Economiei (în Berlin), Secţia de metodică şi programe de creştere a calificării cadrelor (Varşovia), Centrul ştiinţifico-metodic
pentru organizarea muncii şi conducerea producţiei (Moscova).
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9. Selecţia cât mai riguroasă a lectorilor care să dovedească, pe lângă competenţa profesională, şi reale aptitudini pedagogice. Mai mult, trebuiesc studiate posibilităţile de stimulare a acestora şi de organizare a unor
forme speciale de perfecţionare a pregătirii instructorilor1 care, în mod obligatoriu, să includă şi perfecţionarea psihopedagogică pentru însuşirea celor
mai moderne metode de instruire.
10. Stimularea motivaţiei personalului astfel încât acesta să “dorească” să-şi perfecţioneze continuu pregătirea.
În acest sens, este necesară dezvoltarea unor moderne activităţi de
orientare, selecţie şi repartizare profesională, de asistenţă psihopedagogică
uzinală (pentru întocmirea, încă din primii ani de şcoală a unor fişe
psihopedagogice complexe care să dea unele indicii asupra aptitudinilor şi
însuşirilor fiecărui absolvent). Pentru aprecierea corespunzătoare a capacităţilor individuale şi pentru orientarea oamenilor în procesul de producţie
este necesară elaborarea unui sistem cât mai închegat de teste, pe categorii socioprofesionale, adaptate cerinţelor fiecărui loc de muncă (computerile
pot avea, din această perspectivă, un rol important conducând la sporirea
activităţii în apreciere).
Considerăm că, în societatea românească, aflată acum într-un amplu
proces de transformări structurale, angrenarea structurilor activaţionale devine o componentă semnificativă a adaptării şi dezvoltării umane care să
favorizeze schimbările.
Instruirea şi autoinstruirea rămân în acest context, aşa cum subtil remarca Adam Schaft, o “...formă de ocupare universală...” a cărei amplificare
va trebui să aibă un cuvânt hotărâtor de spus iarăşi “... în timpul dintre paranteze...” care, deşi atât de nesigur, este un timp măreţ şi agitat, plin de
posibilităţi... Căci, dacă vom “învăţa să transformăm incertitudinea în prietenul nostru, putem realiza mai multe lucruri decât în epocile stabile...2
Considerăm deci, că, pentru a reuşi să străpungem multiplele bariere
care se ridică în faţa tranziţiei la economia de piaţă, va trebui să ne adaptăm treptat şi să învăţăm că, pentru societate este utilă numai producerea
bunurilor şi serviciilor, ci şi aceea a ideilor. Pentru că, oricât de dezastroasă
ar fi situaţia moştenită (şi nu credem că este cazul să ne lamentăm la nesfârşit...), numai folosindu-ne propriul aur cenuşiu şi vom reuşi să revenim
în “lumea bună”3.
1

În Japonia, de exemplu, Institutul de Pregătire Profesională prin Corporaţia pentru Angajare şi Proiecte de Promovare oferă cursuri exclusiv pentru instructorii care se ocupă
de perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din instituţii.
2
Naisbitt, J., Megatendinţe. Zece noi direcţii care ne transformă viaţa, Ed. Politică, Bucureşti, 1989, p. 353-354.
3
Racordarea la circuitul mondial de valori nu presupune “importarea” unor anumite “modele” de dezvoltare dar, avantajul de a putea învăţa din experienţa altora trebuie valori-
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Din această perspectivă formarea şi adaptarea profesională a forţei
de muncă pot avea un rol cardinal în dezvoltarea în perspectivă a societăţii
româneşti.

3.5. Realităţi şi perspective privind ocuparea forţei de muncă
în condiţiile restructurărilor din economie
Eşecurile economiilor de tip centralizat şi de comandă, atât în Europa
cât şi în Asia şi America Latină, demonstrează faptul că socializarea mijloacelor de producţie nu reprezintă calea de dezvoltare eficientă a sistemului
social-economic. Ea crează premisele lipsei de motivaţie a producătorilor şi
incapacitatea acestora de adaptare la dinamica pieţei. În aceste condiţii
principala cale de rentabilizare a economiilor naţionale o constituie privatizarea şi trecerea la economia de piaţă, obiective indisolubil legate de procesul
de retehnologizare a economiilor şi de creşterea productivităţii muncii cu
puternice influenţe asupra ocupării forţei de muncă. De aceea, într-o serie
de ţări, ca şi la scară internaţională, în cadrul Organizaţiei Internaţionale a
Muncii, precum şi al altor programe specializate, au fost efectuate numeroase analize, studii şi programe menite să asigure soluţionarea în viitor a
problemelor grave privind ocuparea forţei de muncă şi mai ales a şomajului.
Şomajul, trecut complet sub tăcere în anii de stagnare a apărut acum
în întreaga sa amploare ca o problemă majoră a restructurării1.
În ţările dezvoltate în anul 1987 erau 31 de milioane de şomeri, se
poate spune că unul din 10 lucrători erau şomeri. În SUA şi în Japonia şomajul s-a dublat, iar în Europa s-a triplat şi chiar mai mult decât atât, lucru
foarte semnificativ ilustrat de tabelul care urmează (tabelul nr. 3.9).
ficat... Acesta este şi motivul pentru care studiul alocă un amplu spaţiu studierii experienţei internaţionale. Mai mult, am încercat ca, în această parte a studiului, prezentarea
să fie cât mai obiectivă, fără exprimarea unor opinii personale referitoare la ceea ce sar putea “prelua” şi la noi. Am făcut acest lucru deliberat întrucât ni se pare util ca efortul de documentare depus să poată fi valorificat şi prin crearea posibilităţii de exprimare
a mai multor opinii pe marginea studiului. Abia în ultima parte am încercat să prezentăm un punct propriu de vedere referitor la modul în care experienţa mondială – foarte
amplă şi pe care cu greu am încercat să o sintetizăm şi să o prezentăm într-o manieră
de genul “unitate în diversitate”: - poate fi luată ca reper în stabilirea unor posibile alternative de adaptare profesională a forţei de muncă.
1
Şomajul va lua proporţii şi mai alarmante. Există riscul de a avea înainte de anul 2000 –
numai în ţările industrializate din Occident, fără Japonia – un număr de şomeri de ordinul a 60 milioane, adică aproape dublu faţă de astăzi, iar, alocaţiile de şomaj vor produce deficite bugetare în permanentă creştere (Angelopulos, Angelos, Un plan mondial
pentru ocuparea forţei de muncă. Pentru un keynesism la scară internaţională, Ed. Politică, Bucureşti, 1987, p. 45).
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Tabelul nr. 3.9
Numărul de şomeri şi rata şomajului în SUA, Japonia
şi ţările membre CCDE, în anii 1973 şi 1985
Ţările

Numărul de şomeri (mil.) Rata şomajului (în % faţă de populaţia activă)
1973
1985
1973
1985
SUA
4,4
8,3
4,7
7,1
Japonia
0,7
1,6
1,3
2,6
OCDE (Europa)
5,6
19,4
3,8
11,0
Total (OCDE)
11,3
31,2
4,5
8,0
Sursa: Stoleru, Lionel, L’ambition internationale, Paris, 1987, p. 225.

Creşterea şomajul este caracterizată prin două aspecte esenţiale:
şomajul tinerilor, care depăşeşte net pe cel al adulţilor, şi şomajul de lungă
durată, care s-a instalat deja în majoritatea ţărilor din Europa.
În ţările industrializate aproape 50% din şomeri sunt tinerii din grupa
de vârstă 15-25 ani, unde 1/3 din şomeri aşteaptă mai mult de un an loc de
muncă1.
Existenţa şi perpetuarea şomajului are la bază cauze multiple (insuficienţa cererii de produse ca urmare a unei economii necompetitive, insuficienţa producţiei, nivelul scăzut al investiţiilor productive şi, nu în ultimă instanţă, revoluţia ştiinţifico-tehnică), însă argumentul general utilizat de conducerea multor state pentru a explica acest fenomen este acela de “criză”
dar, după cum se ştie, nu aceasta este principala cauză a şomajului ci, potrivit opiniei lui Lionel Stoleru, revoluţia tehnologică.
Istoria consemnează că ţările dezvoltate nu au cunoscut decât 2 tipuri
de şomaj masiv:
1. şomajul de recesiune datorat unei bruşte opriri a creşterii economice mondiale;
2. şomajul tehnologic, datorat unui brusc progres al productivităţii
muncii care economiseşte munca.
Problema care se pune este de a suprima, puţin câte puţin, aspectul
negativ în cadrul tuturor revoluţiilor industriale-şomajul, pentru a păstra aspectul pozitiv al acestora – prosperitatea.
La nivel global, pe ansamblul economiei mondiale, datorită revoluţiei
tehnologice, se ajunge la următoarea situaţie:
− se desfiinţează 10% din totalul locurilor de muncă industriale şi
20% din locurile de muncă în serviciile pe care le necesită;
1

Angelopulos, Angelos, Un plan mondial pentru ocuparea forţei de muncă, Ed. Politică,
Bucureşti, 1987, p. 60.
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− se creează 3% din locurile de muncă industrială şi importante lo-

curi de muncă în serviciile pe care le necesită1.
Pentru perioada 1985-1995 s-a prevăzut a fi create 25 de milioane de
noi locuri de muncă, viitorul esenţial fiind al serviciilor şi numai 2-3 milioane
se vor crea în industriile de vârf, care nu vor reprezenta în 1995 mai mult de
5% din locurile de muncă totale2.
Ocuparea în industriile de un nivel tehnologic ridicat este, desigur, în
creştere sensibilă, dar partea sa rămâne redusă în cadrul ocupării totale,
aşa după cum relevă tabelul care urmează:
Tabelul nr. 3.10
Numărul locuitorilor de muncă în cadrul industriilor de vârf1)
Ţara

SUA
Japonia
RFG
Regatul Unit
Franţa
Italia
Spania
Canada
Australia
Suedia
Finlanda
Danemarca
Portugalia
Grecia
Norvegia

Industrii de vârf
(mii pers.)
1975
1983
3014
3800
1695
2155
1331
1255
1273
911
7572)
545
4783)
226
2192)
204
2133)
149
125
117
117
47
49
40
43
40
492)
31
304)
30
32

În % faţă de locurile de muncă În % faţă de locurile
din industria prelucrătoare
de muncă totale
1975
1983
1975
1983
17,6
21,8
3,6
3,9
16,0
20,7
4,5
4,9
18,3
18,3
6,1
5,6
17,2
18,7
5,5
4,3
15,7
4,2
15,2
15,8
3,8
3,2
10,4
9,9
2,5
2,9
11,7
12,4
12,1
12,0
2,3
12,6
13,0
3,1
3,0
9,1
9,7
2,5
2,5
10,7
11,9
2,1
2,1
6,6
7,2
1,4
7,3
8,2
1,8
8,3
10,2
2,2
2,1

1) Domeniul aerospaţial, maşini de birou şi ordinatoare, electronică şi componente
elecronice, produse farmaceutice, instrumente ştiinţifice, maşini electrice;
2) 1981;
3) 1983;
4) 1980.
Sursa: Stoleru, Lionel, L’ambition internationale, Paris, 1987, p. 23, în Revue STI, nr. 1,
Ministère de l’Industrie, 1986.
1
2

Stoleru, Lionel, L’ambition internationale, Paris, 1987, p. 232.
Stoleru, Lionel, L’ambition internationale, Paris, 1987, p. 232.
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Într-o serie de ţări insuficienţa resurselor de muncă necesare este
compensată, şi nu în proporţie redusă, pe calea încurajării migraţiei internaţionale a forţei de muncă chiar în condiţiile în care în aceste ţări există un
şomaj de proporţii.
Prin urmare se observă că în unele perioade şi ţări şi, în special, în ţările capitaliste dezvoltate apare o neconcordanţă pe plan naţional între cererea şi oferta de forţă de muncă. Atunci când cererea este mai mică decât
oferta, şomajul care apare poate să se transforme într-o sursă de imigraţie
şi invers, când cererea depăşeşte oferta, lipsa de forţă de muncă devine un
punct de atracţie al imigraţiei.
Realităţile lumii contemporane arată că deosebirile dintre salariile
medii naţionale se concretizează în adevărate decalaje. Nivelul scăzut al
salariilor în ţările slab dezvoltate din punct de vedere economic, determină o
parte a lucrătorilor să emigreze în ţările dezvoltate, unde salariile sunt inferioare salariului mediu al lucrătorilor autohtoni dar, superioare celor din patria lor. Acest lucru permite ţărilor dezvoltate din punct de vedere economic
să atragă, asemenea unui magnet, pe lucrătorii din ţări cu condiţii de muncă
şi viaţă scăzute.
Penuria de forţă de muncă în anumite sectoare industriale (extracţie,
construcţii, munci publice, ceramică, sticlărie, metalurgie etc.) nu s-ar fi putut compensa fără aportul imigraţiilor. Pe de altă parte, nu ar fi fost posibilă
expansiunea rapidă şi continuă a unor ţări, cu deosebire a ţărilor vesteuropene, unde rolul mâinii de lucru străine în dezvoltarea economicosocială în general, în cea industrială în special, a avut o importanţă capitală.
Prin urmare, în aceste ţări, în timpul unei îndelungate perioade de
dezvoltare economică favorabilă, o mare parte din rezervele de muncă nu
au fost asimilate.
Solicitările pentru un loc de muncă subzistă astăzi în majoritatea ţărilor est-europene care au pornit pe calea unor ample restructurări în economie.
Literatura consacrată pieţei muncii în economiile est-europene (foste
economii central-planificate) menţionează printre principalele simptome de
disfuncţionalitate următoarele fenomene care se află într-o strânsă interdependenţă;
1. menţinerea de muncă puţin productivă sau chiar neproductivă în
interiorul întreprinderilor;
2. creşterea salariilor care a condus la o umflare a masei salariale şi
a pus în mod acut problema contrapartidei lor în bunuri de consum
(inflaţie, explozii sociale);
3. sentimentul de injustiţie resimţit de populaţia din aceste ţări privind
diferenţierea neadecvată între salarii şi calificare;
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4. relaxarea disciplinei muncii (mobilitate, absenteism, alcoolism etc.)
care se explică, concurent, prin faptul că deficitul de forţă de muncă (îndeosebi pentru meseriile rare şi grele) a condus la o salarizare în funcţie nu de productivitatea muncii, ci în funcţie de raritatea
şi dificultatea acesteia.
În aceste ţări, ca urmare a situaţiilor create, au fost adoptate o serie
de măsuri privind forţa de muncă, care au vizat creşterea intensităţii muncii,
deci, implicit, şi a productivităţii muncii, printre care se disting cele care utilizează sancţiunea, cele care recurg la recompensă şi cele care acţionează
prin convingere.
La nivelul întreprinderilor, dacă se au în vedere normele occidentale,
oferta şi forţă de muncă pare foarte excesivă.
Reformele economice întreprinse de ţările est-europene nu au putut
să micşoreze recordul între cererea reală de forţă de muncă formulată de
întreprinderi şi ofertă potenţială de factori de producţie1.
De asemenea, utilizarea simultană a maşinilor învechite şi a celor noi
a condus indiscutabil la un exces de forţă de muncă în întreprinderi. Dar, nu
trebuie pierdută din vedere nici tendinţa populaţiei de a accepta o muncă
suplimentară şi de a-şi satisface nevoile de consum în exteriorul sectorului
de stat. “Economia secundară” sau “paralelă” – cum o denumesc numeroşii
economişti – înglobează toate activităţile, altele decât cele ale sectorului de
stat, dând un răspuns la cererea de consum nesatisfăcută de sectorul de
stat şi devenind, astfel, o sursă importantă de venituri suplimentare. Spre
exemplu, în domeniul serviciilor de stat, acolo unde ele sunt insuficient sau
mai prost dezvoltate, serviciile din “economia paralelă” se substituie lor în
oferirea de posibilităţi de lucru suplimentare asigurând şi mijloace de plată
corespunzătoare. Pe de o parte, această situaţie oferă avantajul că sectorul
etatist se retrage progresiv din domeniile de producţie care pentru el nu sunt
rentabile, iar, pe de altă parte produsele furnizate de sectorul etatist induce
la necesitatea de servicii produse complementare furnizate de economia
paralelă în bune condiţii conjuncturale.
Politica de ocupare a forţei de muncă, practicată de întreprinderi şi
forţe de aspiraţie a economiei paralele au condus la diverse forme de şomaj
deghizat în majoritatea ţărilor est-europene.
Dacă se fac comparaţii cu normele internaţionale, spre exemplu, în
cazul personalului ocupat în servicii şi transportul intern al întreprinderii,
1

Potrivit opiniei lui J. Taylor – expert în economie al preşedintelui SUA – în Polonia, deocamdată, nu se poate vorbi de şomaj în accepţiunea acestui fenomen într-o economie
de piaţă. În SUA şomajul este de 5,4% şi acestea se acceptă ca o stare de folosire
completă a forţei de muncă. Recesiunea singură nu produce schimbări. Totuşi, o importanţă mai mare trebuie dată creări de noi firme care să funcţioneze de la început pe
principii de piaţă. De asemenea, trebuie permis un acces mai larg pe piaţă a unor firme
străine (Tribuna economică, nr. 34/1990, p. 29).
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cum sunt cele de reparaţii, se constată că ponderea acestui personal este
foarte mare în totalul personalului datorită gradului redus de mecanizare al
acestor activităţi. Prin forţa lucrurilor, activităţile auxiliare ocupă încă 1/3 din
efectivele de bază ale întreprinderii.
În ceea ce priveşte lucrătorii care au o calificare generală şi sunt neocupaţi în profilul de producţie al întreprinderii în care-şi desfăşoară activitatea, sunt atraşi de forţa de locuri de muncă formulată de alte întreprinderi, în
mod special, de veniturile oferite de economia paralelă care exercită o mare
atracţie asupra acestei categorii.
Oferta de muncă se va dori, neapărat, modificată antrenând schimbări
în cadrul echilibrului pieţei muncii şi, mai ales, în cadrul concepţiei de ocupare deplină a forţei de muncă care capătă, în prezent, un nou conţinut.
Cu alte cuvinte, concepţia ocupării depline – slogan al ţărilor socialiste
– a fost radical modificată; ea nu mai semnifică dreptul de ocupare a unui
post dat (a unui loc de muncă asigurat), ci doar dreptul recunoscut la un loc
de muncă conform aptitudinilor şi calificării fiecăruia.
Deci, pentru toate ţările est-europene, nu este suficientă numai decretarea unei schimbări în principiul de ocupare a forţei de muncă, ci sunt necesare o serie de mijloace economice şi sociale corespunzătoare. Astfel, un
rol de importanţă covârşitoare pentru înfăptuirea restructurărilor din economie îl va avea crearea pieţei muncii potrivit cerinţelor unei economii de piaţă.
În ceea ce priveşte rolul statului, aceasta va trebui să creeze mecanismul de asigurare a ocupării ce integrează piaţa de muncă şi noile garanţii
sociale – ajutorul de şomaj. Un rol important îl vor juca programele special
elaborate de ocupare pentru a rezolva în complexitatea lor a problemelor de
organizare a muncii şi a perfecţionării recalificării diferitelor grupe de muncitori care necesită în mod special protecţia faţă de şomaj sau de pericolul
acestuia1.
În Suedia, de exemplu, asigurările de şomaj sunt subvenţionate de
guvern în proporţie de 95% restul din cotizaţii sau taxe ale membrilor şi din
alte venituri2.
Fondurile pentru subvenţiile guvernamentale sunt acoperite în proporţii de 65% din aplicarea unor cote la salariile cuprinse în ştatele de salarii
ale firmelor, iar, 35% din fondurile speciale aprobate de parlament.
În ansamblu, în anul fiscal 1988/1989, volumul total al cheltuielilor re1

2

Introdus de exemplu, la mijlocul lui 1957, în Ungaria acest ajutor de şomaj a fost limitat
la cei ce nu găsesc post corespunzător calificării lor sau capacităţii fizice şi psihice.
Aceste măsuri mai sunt şi astăzi în vigoare cu modificări nesemnificative în anii 1958,
1967 şi 1972. Realitatea contemporană implică, însă, modificarea adecvată a acestor
reglementări (Revue d’etudes comparatives Est-Quest, vol. 17,nr. 4, Paris, 1986, p. 103).
Iancu, Aurel, Modelul suedez; economie de piaţă cu pronunţată orientare socială (IV),
Tribuna economică, nr. 25/1990, p. 27-28.
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partizate pe categorii de acţiuni şi de programe pentru realizarea politicii în
domeniul pieţei s-a prezentat astfel (tabelul nr. 3.11).
Tabelul nr. 3.11
Structura cheltuielilor privind piaţa muncii
în anul fiscal 1988/1989, în Suedia
Ajutor bănesc de şomaj
Calificarea pe piaţa muncii
Măsuri ce privesc persoane infirme
Măsuri pentru a crea condiţii de folosire a forţei de muncă
Schimburi în domeniul muncii
Administraţie
TOTAL

Miliarde coroane Pondere (%)
6,7
29,4
6,1
26,8
5,1
22,4
2,7
11,9
1,6
7,0
0,6
2,5
22,7
100,0

Sursa: Tribuna economică, nr. 25/1990, p. 28.

După cum rezultă din tabelul nr. 3.11, cheltuielile totale administrate
de Comitetul Pieţei Muncii pentru realizarea programelor pieţei muncii la
nivelul întregii ţări s-au ridicat la 22,7 mld. coroane, cea mai mare pondere
având-o ajutorul bănesc de şomaj.
Utilizarea forţei de muncă se menţine între priorităţile economice şi
sociale ale Iugoslaviei. Problemele concrete care aşteaptă o rezolvare în
acest domeniu constau în reducerea numărului celor aflaţi în căutarea locurilor de muncă şi crearea posibilităţilor de ocupare al cetăţenilor iugoslavi,
reveniţi în ţară de la munci temporare în străinătate. Adoptarea şi aplicarea
unor programe de recalificare şi creştere a pregătirii profesionale pentru
muncitorii proveniţi de la întreprinderile modernizate sau lichidate din considerente de rentabilitate, constituie esenţa politicii iugoslave în domeniul
ocupării forţei de muncă. De asemenea, în scopul soluţionării operative a
problemelor forţei de muncă se desfăşoară ample acţiuni pentru constituirea
unui fond centralizat de informaţii privitoare la necesarul de cadre şi existentul de locuri de muncă disponibile în toate zonele ţării.
Estimările pentru acest an cu privire la şomaj se cifrează între 150000
şi aproape 1 milion. Însă, se presupune că, creşterea întreprinderilor particulare mici şi mijlocii, creşterea investiţiilor străine şi a numărului întreprinderilor mixte vor aborda şomajul temporar1.
În Polonia, timp de câţiva ani, trebuie luate în consideraţie (şi acceptate) creşterii ale ratei şomajului chiar peste limita naturală (care ar putea fi
1

Creţoiu, R., Reformele în ţările est-europene – Iugoslavia, Tribuna economică, nr.
10/1990, p. 29.
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de cca 5%) în condiţiile în care muncitorii trec din industrie în sectorul serviciilor şi în construcţii. Un sector particular în creştere va absorbi de asemenea, forţe de muncă iar, rentabilitatea întreprinderii va oferi un indicator corector la cele ce se impun a fi închise1.
Problema ocupării forţei de muncă preocupă nu numai ţările esteuropene care au trecut la înfăptuirea unor ample reforme economice ci şi
cea mai mare parte a ţărilor occidentale. În aceste ţări se manifestă un interes deosebit pentru problemele ocupării, funcţionează organisme naţionale
şi locale, se alocă mari resurse de către stat în vederea stimulării amplasamentelor cu caracter de ocupare sau/şi de ocuparea forţei de muncă.
În condiţiile trecerii economiei româneşti la o profundă restructurare,
pe criterii de eficienţă şi rentabilitate, un rol deosebit de important îl are regândirea şi reproiectarea politicii privind populaţia şi forţa de muncă sub
multiple aspecte.
Economia României, din punct de vedere al ocupării forţei de muncă,
se confruntă cu două tipuri de şomaj: unul direct şi unul ascuns. Forma directă este cauzată, îndeosebi de lipsa cererii de forţă de muncă şi a mobilităţii profesională la unele categorii de angajaţi calificaţi de acţiunea unor
factori conjuncturali legaţi de evoluţia situaţiei economice, precum şi de
existenţa unor persoane care nu au solicitat până în prezent un loc de muncă (deşi au o calificare). Forma ascunsă a şomajului este reprezentată de
personalul apt de muncă care din motive dependente sau independente, nu
foloseşte integral timpul de muncă, desfăşoară o activitate de o complexitate mai redusă în comparaţie cu calificarea sa etc.
O analiză privind populaţia şi, îndeosebi, forţa de muncă, efectuată pe
baza datelor anului 1989, relevă următoarea situaţie faptică: populaţia ocupată a însumat la sfârşitul anului 1989, 10805,4 mii persoane (46,8% din
total) din care 73,15% în ramurile producătoare de bunuri (industrie, construcţii, agricultură şi silvicultură) şi 26,9% în ramurile din sfera serviciilor.
Analizată din punctul de vedere al ponderei populaţiei ocupate în sfera serviciilor, România se situa pe ultimul loc dintr-un număr de 22 de ţări
europene luate ca referinţă. În Belgia, Danemarca, Franţa, Italia, Olanda,
Regatul Unit şi altele, ponderea populaţiei ocupate în sfera serviciilor este
de 2-3 ori mai mare decât în România. Există, de asemenea, un mare decalaj şi faţă de ţările europene răsăritene URSS (42,4%), în Ungaria (41,6%),
Cehoslovacia (39,9%).
Din totalul populaţiei ocupate, salariaţii reprezintă peste 8 milioane
persoane (74,2%)2.
1
2

Tribuna economică, nr. 7/1990, p. 29.
Comisia Naţională de Statistică, Starea actuală a economiei naţionale, Tribuna economică, nr. 10/1990, p. 5.
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Procesul de restructurare a economiei româneşti conduce la modificări atât cu privire la dimensiunile de volum cât şi la cele privind compoziţia
forţei de muncă şi acest lucru este evident dacă se are în vedere faptul că
noile cuceriri ştiinţifice şi tehnice revoluţionează însăşi structurile economice, care comandă dimensiunile de volum şi structură ale cererii de forţă de
muncă.
În ceea ce priveşte solicitările pentru încadrarea în muncă, acestea
sunt variate ca număr dar, şi ca structură.
Acestea provin, îndeosebi, de la salariaţii cărora din diferite motive li
s-a desfăcut contractul de muncă, de la tineri absolvenţi de liceu şi şcoli
profesionale neîncadraţi, încă, sau de la cei care au satisfăcut stagiul militar, de la femei casnice care nu au mai lucrat până în prezent şi care solicită
un loc de muncă.
O analiză a ocupării persoanelor care au solicitat la nivelul municipiului Bucureşti, un loc de muncă, până la data de 30 septembrie anul curent,
relevă următoarea situaţie faptică: din cele peste cifra 50000 de persoane
care au solicitat un loc de muncă, numai 0,5% sunt nerezolvate, sunt încă
în evidenţă în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit pregătirii lor, sau în
vederea recalificării în funcţie de necesităţile economice ale unităţilor din
capitală. De asemenea, repartizarea absolvenţilor de liceu, treapta a II-a,
din acest an a creat o serie de dificultăţi. Din cei peste 12000 de absolvenţi
ce urmau a fi repartizaţi în producţie, peste 5000 au rămas nerepartizaţi (din
care, aproape 50% calificaţi în profilul mecanic şi electronic), deoarece economia naţională, la ora actuală, nu prezintă locuri de muncă în toate profilurile şi meseriile absolvenţilor şi cei mai mulţi, refuză să se recalifice în alte
meserii. Printre meseriile cu mari dificultăţi în găsirea unui loc de muncă
corespunzător se numără cele de operator calculator, electronist tehnic de
calcul, mecanic aviaţie, electrician, şi electronist aviaţie1.
Asigurarea pentru fiecare din aceste categorii de solicitanţi a unui loc
de muncă nu este o problemă uşoară deoarece, nu pot fi primiţi întotdeauna
în unităţile în care ar vrea să lucreze întrucât nu au dobândit toţi o anumită
calificare, iar dacă au o anumită pregătire profesională, aceasta nu corespunde în toate cazurile structurii pe meserii a necesarului fiecărei unităţi. Pe
de altă parte, locurile de muncă nu corespund în toate cazurile structurii pe
meserii a necesarului fiecărei unităţi. Pe de altă parte, locurile de muncă nu
corespund în toate cazurile structurii de sex a solicitanţilor şi niciopţiuni a
acestora. Se consideră, în acelaşi timp, o preponderenţă a solicitărilor din
partea femeilor pentru comerţ, servicii, reţeaua sanitară, gospodăria comunală, sectoare necesare economiei, dar care în momentul de faţă nu sunt
suficient pregătite pentru a absorbi, deodată, un număr mare de personal.
1

Date aflate în evidenţa Oficiului de forţă de muncă al Municipiului Bucureşti.
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Rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă economia României
pe linia ocupării forţei de muncă, a pregătirii (calificări, perfecţionări, recalificări) acestea necesită adoptarea unui ansamblu corelat de măsuri, bazate
pe conlucrarea strânsă între Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei, la nivel naţional şi local, printre care menţionăm:
1) Stimularea mobilităţii forţei de muncă (teritorială, de ramură profesională) prin:
− orientarea profesională (pentru tineri înainte de alegerea meseriei sau
a locului de muncă, cât şi a populaţiei adulte ocupate, precum şi a
şomerilor);
− corelarea relaţiei şcolare (formativă) cu cerinţele pieţei muncii. O strategie în acest domeniu presupune o subordonare a sarcinilor formativ- educative direcţiilor dezirabile ale schimbărilor profesionale. Folosind metoda normativă (pornind de la obiective structuralprofesionale) se pot stabili măsuri necesare, pe etape, întorcându-ne
din viitor spre prezent. Din perspectiva “creării viitorului” profesiile se
pot grupa astfel: de străpungere (cele cale iniţiază direcţiile principale
ale schimbărilor viitoare), de dezvoltare (cele care generalizează inovaţia determinată de primele) şi de susţinere (care preiau ca beneficiare inovaţia şi asigură funcţionarea dinamic echilibrată a economiei.
Astfel, profesiile de străpungere se constituie în zona tehnologiilor informative bazate pe inteligenţă artificială, biotehnologii, chimie de sinteză etc. A forma profesiile pentru viitor chimie de sinteză etc. A forma
profesiile pentru viitor înseamnă a crea, în primul rând, acea forţă de
muncă capabilă să realizeze străpungerile spre viitorul dezirabil. Profesiile de dezvoltare vor permite preluarea rapidă a noutăţilor ştiinţifico-tehnologice, asigurând, în fapt, în timp util, transferul de la cercetare-proiectare spre producţie. Profesiile de susţinere sunt cele care
desemnează beneficiarii primelor două grupe de profesii. Personalul
muncitor cu această calificare va fi utilizatorul competent al microprocesoarelor, făcând eficiente (la beneficiar) tehnologiile informatice, biotehnologiile precum şi alte “produse” ale tehnicii de vârf ale viitorului1. În SUA, aproape toate şcolile secundare şi 4/6 din şcolile elementare au început să folosească computerele în programele lor de
instruire de pe la mijlocul anilor ’80 şi 90% din copii de vârstă şcolară
preferă şcoli care au cel puţin un computer2.
− recalificarea profesională – ca modalitate de realizare a echilibrului pe
termen scurt pentru reducerea şomajului şi pregătirea forţei de muncă
pentru nevoi viitoare;
1
2

Studii de impact: ştiinţă, tehnologie, societate, Editura Academiei, Bucureşti, 1986, cap. V.
Economic and Social Council, Commission for Social Development, Thirty-first Session,
Vienna, March, 1989, p. 110).
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− măsuri de stimulare financiară a mobilităţii forţei de muncă, de cointe-

resare, menite să compenseze costul mişcării forţei de muncă pe teritoriu (inclusiv costul psihologic), al adaptării ofertei de muncă la cerere. Se au în vedere, în acest sens, diferenţele de salariu în favoarea
unor zone, regiuni, întreprinderi, meserii în care persistă deficitul de
forţă de muncă.
Pentru realizarea tuturor acestor măsuri trebuie să se aibă în vedere
următorii factori:
− vârsta de intrare, respectiv de ieşire din activitate care influenţează
durata vieţii active;
− promovarea unor modalităţi de întrerupere temporară a activităţii
(se are în vedere, în acest sens, facilităţile create pentru mamele
care îngrijesc copii în vârstă până la un an1;
− extinderea muncii în timp parţial.
2) Implementarea la nivel central – la nivelul Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale (Direcţia Forţei de Muncă) şi la nivel local – la nivelul oficiilor teritoriale a unui sistem de lucru electronic modern cu ajutorul căruia să
poată fi creată o evidenţă clară şi, mai ales, operativă a locurilor de muncă
libere, a condiţiilor necesare ocupării acestora, a personalului disponibilizat
sau în curs de disponibilizare.
3) Decretarea, abrogarea sau modificarea, în funcţie de necesităţile
etapei actuale a unor acte normative care reglementează raporturile de
muncă, cu privire la pregătire, perfecţionare, retribuire (Nomenclatorul de
funcţii şi meserii unic pe economie, Legea salarizării, Legea întreprinderii,
Legea încadrării şi promovării în muncă, Legea falimentului etc.).
Presiunea ofertei în direcţia ocupării forţei de muncă ar putea scădea,
mai mult, în condiţiile modificării actualului decret-lege privind pensionarea,
în sensul facilitării ieşirii la pensie şi a persoanelor care deşi nu au vârsta de
pensionare, au 30 de ani (şi peste) de muncă (bărbaţi) şi 25 de ani (şi peste) de muncă (femei).
Îmbunătăţirea Decretului-lege referitor la iniţiativa particulară (eliminarea restricţiei mult prea drastice referitoare la numărul de lucrători (20 de
persoane) având în vedere faptul că în economia de piaţă un rol foarte important îl au firmele mici şi mijlocii etc. constituind amortizorul şocurilor specifice economiei de piaţă, prin gradul mare de flexibilitate pe care-l au; ele
se pot adapta mult mai bine la modificările ce intervin în condiţiile unui sistem economic concurenţial bazat pe rentabilitate şi eficienţă2.
1

2

Această perioadă de un an ar putea fi divizată în două părţi a câte 6 luni fiecare putând
fi un prilej de întrerupere a activităţii atât pentru soţie cât şi pentru soţ, lăsându-se la latitudinea acestora alegerea perioadei în funcţie de interesele familiei (exemplul multor
ţări occidentale în această privinţă este edificator).
Recent, guvernul ungar a ridicat restricţiile impuse în anii 1988-1989 sectorului particular. Astfel, într-o primă etapă, o întreprindere particulară avea dreptul să aibă cel mult
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Experienţa internaţională oferă exemple semnificative.
De exemplu, în Japonia sunt peste 6,5 milioane întreprinderi mici reprezentând 99% din totalul întreprinderilor japoneze.
4) Restructurarea sistemului naţional de perfecţionare a pregătirii profesionale şi instruirea tuturor salariaţilor potrivit necesităţilor trecerii la
economia de piaţă prin:
− descentralizarea atribuţiilor privind perfecţionarea diferitelor categorii de personal prin preluarea de către întreprindere a responsabilităţilor pentru perfecţionarea tuturor angajaţilor săi, cu excepţia
cadrelor de conducere1;
− înfiinţarea la marile întreprinderi a unor centre de calificare şi perfecţionare, inclusiv pentru recalificarea personalului care, datorită
restructurării producţiei, urmează a fi redistribuit la alte locuri de
muncă;
− crearea la nivel judeţean şi local a unor centre de recalificare a
personalului devenit disponibil (şomeri).
Pentru toate categoriile de personal, programele de perfecţionare vor
cuprinde, în mod diferenţiat, teme privind principiile şi legile economiei de
piaţă, democraţia economică etc.
Pentru personalul de conducere vor fi prevăzute tema privind problemele de management specifice economiei de piaţă, a marketing-ului, a relaţiilor economice valutare şi fiscale internaţionale, a problemelor legate de
comerţul exterior etc.

1

30 de salariaţi, apoi limita a fost crescută la 500 de salariaţi, iar în prezent nu există
nicio restricţie în acest domeniu fapt ce influenţează în mod pozitiv procesul de ocupare a forţei de muncă (INCE, Probleme economice, nr.10-11/1990, p. 25). În cazul Franţei, în anii 1970 şi la începutul anilor 1980, din numărul total de aproape 1,9 milioane
de locuri de muncă nou crescute în activităţi industriale şi comerciale peste 80% aparţineau firmelor mici şi mijlocii cu cel puţin 199 salariaţi. De altfel, personalul acestor firme deţinea, la începutul anilor 1980 aproape 70% din numărul de persoane ocupate în
activităţi industriale şi comerciale (Tribuna economică, nr. 14, supliment, p. 11).
Centrul de formare a managerilor cu sediul la Budapesta a lansat în toamna anului trecut un program de pregătire a tinerilor cadre de conducere. Programul se va încheia
prin stagii efectuate în întreprinderi străine. Cursanţii vor fi primiţi de firmele din SUA,
Franţa, Italia, Finlanda, Austria, Corea de Sud, Canada. După promovarea examenelor, cursanţii vor avea posibilitatea să-şi continue studiile la Universitatea din Pittsburg,
în SUA (Tribuna economică, nr. 6/1990, p. 30). Centrul de perfecţionare şi management pentru comerţul internaţional prezintă o ofertă curentă de peste 20 programe de
pregătire şi instruire concepute în funcţie de cerinţele beneficiarilor pe baza unor tematici orientative marketingul internaţional; politicile comerciale; mecanismele economiei
de piaţă, tehnica negocierii derulării contractelor de comerţ internaţional; reţele externe
de comercializare şi distribuţie; uzanţe internaţionale; organizarea şi funcţionarea societăţilor mixte şi atragerea investiţiilor de capital străin etc. (Tribuna economică, nr.
18/1990, p. 6).
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5) Dezvoltarea sectorului terţiar (comerţ, turism, transporturi şi telecomunicaţii, învăţământ, ocrotirea sănătăţii etc.)1.
6) Dezvoltarea pe baze noi, moderne, a agriculturii2.
7) Extinderea cooperării economice internaţionale.
De exemplu, implicarea prin cooperare a capitalului străin în activitatea de turism, îndeosebi, la realizarea de noi unităţi conduce la o serie de
avantaje (aport valutar, modernizare, rentabilizare, dar, mai ales, la crearea
de noi locuri de muncă contribuind la atragerea forţei de muncă disponibilizate în alte sectoare de activitate. Participarea investitorilor străini poate
contribui la o perfecţionare rapidă – “din mers” – a personalului3.
Un rol major în ocuparea forţei de muncă îl vor avea politicile globale
cuprinzând politicile de investiţii care este utilizată, cu succes, în practica
tuturor ţărilor dezvoltate, investiţia constituind suportul creşterii ocupării şi
productivităţii muncii, şi progresul tehnico-ştiinţific ca factor de echilibrare a
cererii şi ofertei în măsura în care se adoptă acele tipuri de progres tehnic
care, conduc la o dezvoltare atât a sectoarelor de vârf, cât şi a acelor sectoare şi activităţi cu intensitate mare de forţă de muncă.
Asigurarea resurselor necesare, din punct de vedere tehnologic şi financiar, pentru modernizarea rapidă a economiei româneşti este posibilă în
condiţiile unei ample asistenţe din partea statelor avansate şi a organismelor economice internaţionale. Se are în vedere o atragere de capital străin,
sub formă de investiţii directe, de circa 8 miliarde de $ în perioada 19901996 şi de circa 1 miliard de $ anual în continuare. De asemenea, s-a avut
în vedere şi contractarea de credite externe pentru achiziţionarea de utilaje,
echipamente şi tehnologii de vârf, precum şi pentru constituirea unei rezerve valutare corespunzătoare.
În aceste condiţii statul va trebui să ofere facilităţi financiare, subvenţii, credite avantajoase, prime de export etc. sau de altă natură sectoarelor
care trebuie să înregistreze reconversii profunde în profilul lor de activitate
precum şi întreprinderilor nou înfiinţate (urmărindu-se cu prioritate dezvoltarea sectorului privat) în domenii prioritare ale dezvoltării economiei naţionale.
1

Un rol important va reveni deci, sectorului de servicii care, aşa după cum s-a mai arătat
anterior în lucrare deţine în prezent 26,9% din populaţia ocupată a ţării noastre, respectiv 2,9 mil. persoane. O posibilă creştere a acestui sector de la 26,9% la 40% în total populaţia ocupată (ponderea caracteristică ţărilor dezvoltate) ar putea absorbi cu
cca 1,4 mil. persoane în plus faţă de cele efectiv ocupate.
2
În privinţa agriculturii, unde forţa de muncă este îmbătrânită şi feminizată şi care în
prezent absoarbe 27% din populaţia activă a ţării, se poate aprecia că este posibilă
menţinerea şi chiar sporirea populaţiei ocupate în condiţiile creşterii numărului micilor
gospodării ţărăneşti ale amplificării proceselor de prelucrare primară a resurselor agricole, a dezvoltării la sate a diferitelor servicii cu caracter productiv şi social.
3
Baron, P.; Instrate, I., Turismul de la “sfera neproductivă” la industrie, Tribuna economică, nr. 18/1990, p. 13.
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Este imperios necesar ca acest sprijin să aibă caracter temporar, urmând ca în timp cât mai scurt unităţile respective să reintre integral sub incidenţa rigorilor pieţei, ale concurenţei1.
Trecerea economiei româneşti la economia de piaţă va determina coexistenţa unor sectoare de înalt nivel tehnic, productivitate, competitivitate şi
eficienţă, cu sectoare cu caracter şi funcţie principală de ocupare a forţei de
muncă, modalitate cunoscută în practica şi în literatura economică din unele
ţări dezvoltate ca “teoria economiei duale”. Coexistenţa celor două sectoare
vor asigura economiei româneşti o mai mare flexibilitate şi capacitate de
îmbinare a ocupării forţei de muncă cu creşterea productivităţii muncii, precum şi multe alte avantaje de ordin economic şi social2.

3.6. Piaţa muncii – prezent şi perspective
Literatura economică defineşte piaţa muncii ca spaţiul economic în
care se confruntă în permanenţă, în mod liber, deţinătorii de capital (întreprinzătorii, în calitate de cumpărători şi utilizatori) şi posesorii de forţă de
muncă, în calitatea de vânzători în care prin mecanismul preţului forţei de
muncă, al salariului real, al concurenţei libere dintre agenţii economici, cererea şi oferta de forţă de muncă se echilibrează3.
Având în vedere sfera sa de cuprindere, piaţa muncii include ansamblul de instituţii, organe, organisme implicate în realizarea tuturor activităţilor
referitoare la angajarea şi asigurarea unei anumite forţe de muncă pentru
efectuarea unor munci determinate, inclusiv sistemul de legi şi
reglementarări în limitele cărora se desfăşoară studierea conţinutului muncii
şi determinarea cererii de forţe de muncă; orientarea, selecţia şi formarea
profesională; evaluarea complexităţii muncii şi stabilirea salariului de bază;
raporturile salariale; structura salariilor şi câştigurile salariale; mobilitatea
forţei de muncă, precum şi procesele de eliberare, reconversie profesională
şi reocupare ale forţei de muncă.
Toate ţările, inclusiv, cele puternic dezvoltate se confruntă astăzi cu
cerinţa perfecţionării pieţelor muncii, ridicării eficienţei acesteia. Ca urmare,
1

Postolache, T. (coord.), Schiţă privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România, mai 1990, p. 25-29.
2
Răboacă, Gh., Ocuparea forţei de muncă – certitudini şi dileme, Tribuna economică, nr.
7/1990, p. 22).
3
Uneori, piaţa muncii mai este denumită şi “piaţa forţei de muncă”. Cei doi termeni nu
sunt substituibili având în vedere sfera lor de cuprindere. Piaţa muncii are o sferă mai
largă cuprinzând nu numai numărul forţei de muncă (inclusiv şomajul), ci şi reglementarea tuturor raporturilor de muncă privind durata muncii, plata orelor suplimentare şi în
zile de sărbători legale acestora, condiţiile de promovare şi de licenţiere, dreptul la salariul minim garantat, dreptul la grevă şi negociere (Tranziţia spre economia de piaţă –
XIX. Piaţa forţei de muncă (dezbatere), Tribuna economică, nr. 33/1990, p. 22-23).
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în unele cazuri, se merge pe linia eliminării complete a statului de piaţă a
muncii iar în altele se insistă mai moderat, însă, asupra micşorării şi a bunei
selectări a intervenţiilor statului.
Introducerea pieţei muncii, în ţările în care aceasta nu există ca o piaţă de sine-stătătoare, va impune asigurarea protejării sociale a lucrătorilor
eliberaţi din muncă, reconstituirea sistemului de intermediere a muncii şi
crearea unui fond special alimentat de toţi agenţii economici pentru plata
ajutoarelor de şomaj sau plata recalificării.
Fiecare piaţă are o pârghie, un instrument coordonator în conturarea
regulilor jocului pe piaţa respectivă. De regulă, este vorba de un preţ. Bineînţeles că, salariul este un preţ al muncii şi în aceste condiţii el este un element indispensabil, de importanţă majoră, pe piaţa muncii.
În contextul economiei de piaţă individul devine agent economic, este
proprietar al forţei sale de muncă de care dispune liber şi pe care o poate
vinde prin negociere, pe piaţa muncii, la un anumit preţ, convenit în cadrul
unui contract de muncă, în concordanţă cu cererea şi oferta forţei de muncă
la un moment dat.
Din punct de vedere social, valoarea forţei de muncă nu se poate situa sub salariul minim garantat, indiferent de forma de proprietate asupra
mijloacelor de producţie, corelat cu nivelul de trai minim recunoscut oficial.
În aceste condiţii, cererea şi oferta forţei de muncă trebuie să fie exprimabile, în dinamică, de politica statului ca instrument de intervenţie socială pe piaţa muncii vizând valorificarea recompensării forţei de muncă în cadrul unui sistem de prevedere privind salarizarea cuprinzând atât o limită
minimă (salariul minim garantat) dar şi o limită maximă (asigurată printr-un
sistem de impozitare progresivă a veniturilor, sistem specific economiilor de
piaţă).
Ca urmare, salariului se diferenţiază în funcţie de ramura economică,
profesie, nivel de calificare, condiţii de muncă, dificultatea muncii şi a mediului în care aceasta se prestează etc. De asemenea, sistemul de salarizare este autocorectabil prin indexarea cu nivelul fluctuaţiilor preţurilor pieţei,
de regulă pozitive, în cazul condiţiilor medii pentru un trai civilizat, prin raportare la principalele pieţe economice mondiale.
Progresele tuturor agenţilor care conlucrează pe piaţa muncii, dar,
mai ales cele ale sindicatelor şi intervenţia actului pe piaţa muncii au determinat creşterea puterii de negociere a forţelor ofertei şi realizarea unui mai
bun echilibru între cerere şi ofertă în procesul de reglementare şi organizarea pieţei muncii, de reglementare a drepturilor şi obligaţiilor, de stabilire a
tuturor rapoartelor de muncă, de salarizare de angajare – concediere, de
grevă şi şomaj, de reconversie profesională, precum şi de mobilitate profesională.
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Modelele de conlucrare dintre aceste structuri diferă, însă, de la ţară
la ţară, în funcţie de condiţiile specifice existente în fiecare dintre ele.
În aceste condiţii, mecanismele de piaţă decurgând exclusiv din raportul cerere-ofertă nu vor acţiona în formă pură pe această piaţă; uneori, în
formă pură, intervenţia de un gen sau altul a statului nu este exclusă nici pe
alte pieţe, dar, nu poate să lipsească pe piaţa muncii.
Pentru buna selectare a intervenţilor statului pe piaţa muncii, ca în organizarea pieţei ca atare, rolul esenţial revine elaborării sistemului de legi
care defineşte clar şi precis drepturile şi obligaţiile tuturor agenţilor care colaborează şi se confruntă pe piaţa muncii.
De asemenea, un rol major revine măsurii în care piaţa muncii poate
să-şi îndeplinească funcţiile sale în afara planului şi a planificării (evident,
numai în condiţiile unei planificări de tip indicativ). Se ştie că piaţa muncii
poate soluţiona varietatea de probleme privind forţa de muncă pentru prezent dar, pentru viitor acestea nu pot fi cunoscute decât pe baza unor studii
coerente, de asemenea, tot de piaţă, dar care privesc cererea şi oferta în
perspectivă (previziuni, programe, planuri în indicative ale evoluţiei cererii şi
ofertei pe piaţa muncii fiind strâns legate de realizările activităţii de cercetare-proiectare care oferă informaţii utile privind viitorul unor meserii şi profesii
precum şi apariţia de noi meserii şi profesii. Toate aceste proiecţii de viitor
nu pot fi realizate fără luarea în considerare a ofertelor pe care evoluţia demografică, revoluţia ştiinţifică-tehnică şi rata investiţiilor le au asupra evoluţiei pieţei muncii.
În contextul restructurării economiei româneşti pe principiile eficienţei
şi rentabilităţii, în vederea relansării progresului nostru economic şi social,
un rol primordial îl are piaţa muncii.
În ţara noastră, înainte de 22 decembrie 1989, piaţa muncii a fost negată oficial fiind considerată un domeniu tabu, evident din considerente, în
exclusivitate, ideologică. Se argumenta inexistenţa pieţei muncii prin faptul
că omul a devenit proprietar şi deci, forţa de muncă a încetat să mai fie o
marfă şi ca urmare, piaţa muncii a dispărut.
În aceste condiţii nu se recunoştea şi deci nu se plătea şomajul, se
prelungea durata muncii peste limitele normale şi fără compensare,
neîntâmpinându-se niciun fel de rezistenţă în această acţiune, se promovau
oamenii după criterii străine, valori şi competenţe, se diferenţiau salariile
fără să existe o bază ştiinţifică, se interzicea, de asemenea, anumite tipuri
de fluctuaţie a forţei de muncă (în ultimul timp, fluctuaţia din agricultură) etc.
În concluzie, pentru ţara noastră, în contextul actual, problema principală cu privire la forţa de muncă o constituie organizarea unei adevărate
pieţe a muncii în concordanţă cu principiile economiei de piaţă, cu criteriile
de eficienţă şi rentabilitate mai ales că, potrivit estimărilor guvernului, economia României se confruntă, în anul viitor cu un şomaj de proporţii – cca 1
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mil. de şomeri – fapt ce presupune acţiuni rapide de constituire a tuturor
pârghiilor şi mecanismelor necesare a asigura condiţiile adecvate de integrare în muncă a şomerilor şi menţinerea în limite controlabile a fenomenului de şomaj.
În ceea ce priveşte protecţia socială împotriva şomajului şi intervenţia
statului pe piaţa muncii, aceasta se va materializa prin1:
a) măsuri economice de creştere a cererii de forţă de muncă prin:
− stimularea apariţiei de întreprinderi mici şi mijlocii;
− dezvoltarea serviciilor către populaţie şi a serviciilor industriale şi
sociale;
− orientarea unor investiţii ale statului către crearea de noi locuri de
muncă.
b) măsuri speciale de prevenire a şomajului prin:
− adoptarea structurii sistemului de învăţământ la cererea de forţă de
muncă;
− crearea unui sistem mixt (stat, întreprindere) de recalificare a forţei
de muncă;
− modernizarea sistemului de reorientare şi plasare a forţei de muncă;
c) măsuri sociale de protecţie a şomerilor prin:
− instituirea ajutorului de şomaj;
− instituirea asistării sociale a şomerilor;
− constituirea unui sistem de facilitare a calificării şi încadrării tinerilor.
Intervenţia statului pe piaţa muncii poate îmbrăca diferite forme; poate
fi autoritară ca în Belgia şi Danemarca, poate îmbrăca o formă inovaţională
ca în Suedia sau poate facilita sistemul de negocieri colective ca în
RFGermania şi Italia.
Constituirea unei pieţe a muncii, care să satisfacă, în mod obiectiv,
necesităţile de forţă de muncă, va conduce la evitarea tuturor neplăcerilor
cauzate de momentele de încordare dintre diferite grupuri sociale. Nu se va
mai pune problema că un grup sau altul îşi primeşte nejustificat salariile, că
lucrează mai mult sau că are o muncă lipsită de importanţă dar, din punct
de vedere social, este bine apreciat.
Astfel, salariul trebuie să devină determinat de piaţa muncii şi nu invers; indiferent de natura muncii şi profesiei. Se impune, deci, o nouă lege a
salarizării care să se bazeze pe consensul dialogului guvern-sindicatepatronat şi o puternică restructurare a întregului sistem de salarizare care
1

Travail et société, Revue trimestrielle de l’Institut International d’Etudes Sociales, Geneva, vol. 14, nr. 3, juillet, 1989.
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va trebui să se realizeze pe baza unui complex de criterii, coordonate şi
măsuri după cum urmează:
a) Introducerea şi legiferarea salariului minim garantat pe economie,
definit ca un minim de resurse care să asigure un nivel de viaţă decent şi
care să se aplice generalizat în toate unităţile, indiferent de forma de proprietate.
În condiţiile restructurării economiei naţionale, a descentralizării sistemului de salarizare şi introducerii unei autonomii reale la nivelul întreprinderilor, salariul minim garantat urmează să interzică practicarea de salarii
sub acest nivel, asigurând pe această cale protecţia salariaţilor.
Pentru a-şi păstra funcţia de asigurare a unui nivel minim de trei, în
condiţiile creşterii indicelui preţurilor, ar fi justificat ca salariul minim garantat
să fie indexat cu acest indice; urmează să fie majorat în aceeaşi proporţie
cu creşterea preţurilor, în toate cazurile în care creşterea respectivă depăşeşte anumite limite stabilite cu anticipaţie.
b) Salariul minim garantat ar urma să fie punctul de pornire în diferenţierea salariilor minime în profil de ramură şi în profil profesional.
c) Problema stabilirii unor salarii maxime pe diferite funcţii va trebui să
fie tratată în raport cu condiţiile economice ale fiecărei etape. Având în vedere condiţiile actuale din ţara noastră este necesar ca stabilirea unui nivel
maxim al salariilor pe funcţii să frâneze tendinţa de majorare peste anumite
limite, precum şi atragerea forţei de muncă superior calificate de unele unităţi cu rezultate economice deosebit de bune, în dauna altora, pentru a se
menţine astfel un anumit echilibru în starea de competiţie dintre întreprinderi.
În condiţiile în care s-ar lăsa liber nivelul maxim al salariilor, s-ar lansa
o cursă de urmărire necontrolată, inflaţionistă în atribuirea de salarii mari
atât în cadrul unor ramuri, ci şi între sectoarele: particular, mixt şi de stat.
d) Stabilirea concretă a salariilor tarifare cu respectarea nivelurilor minime garantate pe economie, pe ramuri şi funcţii, ar urma să se facă, de
regulă, prin negocieri colective între uniunile patronate şi cele sindicale (în
cazul unor specialişti, spre exemplu, atât executanţi cât şi conducători, negocierea nivelului de salarizare s-ar putea face şi între individ şi patronat).
Acest lucru va fi posibil numai în condiţiile în care va exista şi o nouă lege a
sindicatelor care să stimuleze drepturile şi obligaţiile sindicatelor, posibilităţile de intervenţie ale acestora în viaţa economică, mijloacele prin care ele
pot asigura îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de salarizare ale tuturor
salariaţilor din economie.
Configuraţia ocupării forţei de muncă în contextul restructurării economiei româneşti se prezintă astfel:
a) apariţia unui dezechilibru între oferta şi cererea de forţă de muncă
sub impactul a numeroşi factori de natură economică, tehnologică
(în special), organizatorică, socială etc.
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b) apariţia şi dispariţia unor locuri de muncă, modificarea substanţială
a conţinutului multora dintre acestea, înregistrându-se un proces
mai intens de dispariţie a locurilor de muncă decât de apariţie;
c) mecanismele de ocupare şi intervenţie pe piaţa muncii cum sunt:
reducerea săptămânii de lucru, pensionarea anticipată, plata salariilor în proporţie de 50% şi trimiterea în concediu sau menţinerea
în întreprinderi pentru o serie de activităţi cu 75% din salariu, s-au
dovedit ineficiente. Ca urmare, se cere acţionat în direcţia flexibilizării modelului de ocupare şi utilizare a forţei de muncă ţinându-se
cont de particularităţile constituirii pieţei muncii în România, de criteriile, factorii şi gradul de segmentare a acesteia, de rolul şi de
funcţiile diferiţilor agenţi economici pe piaţa muncii1.
Ar fi foarte util, aşa cum s-a arătat anterior, ca pe plan central, la nivelul Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (la nivelul Direcţiei forţei de muncă)
şi local (la nivelul oficiilor teritoriale) să existe un subsistem de evidenţă
electronic, capabil să informeze operativ asupra locurilor de muncă libere
sau în curs de eliberare, a condiţiilor necesare ocupării acestora, precum şi
a persoanelor disponibile sau în curs de disponibilizare, oferind organelor
de decizie centrale şi locale informaţii corecte în luarea de măsuri privind
plasarea în muncă a forţei de muncă precum şi date statistice pentru efectuarea diferitelor analize periodice, precum şi a unor studii de previziune şi
prognoză.2
Cadrul legislativ privind piaţa muncii va trebui să prevadă, în vederea
bunei desfăşurări a activităţii de ocupare a forţei de muncă, obligativitatea
întreprinderilor, (indiferent de forma de proprietate) de a comunica locurile
de muncă vacante la Oficiile de forţă de muncă teritoriale.
În acest sens, a fost creată deja o fişă tip pentru comunicarea posturilor vacante care cuprinde o serie de date detaliate pe fiecare meserie şi profesie în parte (anexa nr. 3.7).
1

2

În condiţiile amintite este evident că rata, proporţiile şi durată şomajului vor creşte. După unele calcule efectuate de Institutul de Economie Naţională, aceasta ar putea ajunge la 8-10% din forţa de muncă. Sar putea chiar, dacă declinul economiei nu este stopat, aceasta să fie mai mare (15-20%), judecând prin prisma experienţei unor ţări care
au traversat procese de restructurare asemănătoare cu cele din ţara noastră (Tranziţia
spre economia de piaţă – XIX. Piaţa forţei de muncă (dezbatere), Tribuna economică,
nr. 33/1990, p. 25).
Experienţa japoneză este deosebit de importantă. Centrul pentru Piaţa Muncii a fost
înfiinţat în 1965. Succesul principal al sistemului constă în comunicare şi afişare (display): o masă mare de informaţii privind piaţa muncii este disponibilă pe linia terminalelor în fiecare oficiu local al serviciului de plasare a forţei de muncă pentru necesităţi de
consultare (îndrumare), orientarea, selecţie şi, mai ales, deplasare a forţei de muncă
(The public employment service in a changing labour market, OCDE, Paris, 1934, p. 21).
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Cu ajutorul acestor fişe se va realiza o evidenţă foarte exactă (în condiţiile în care unităţile vor avea obligativitatea să comunice într-un termen
foarte scurt locurile de muncă vacante, în 2-3 zile de la data disponibilizării
lor) a locurilor de muncă disponibile la nivel de ramură, subramură, domenii
de activitate, meserii şi profesii, pe sexe, grupe de vârstă, specialităţi etc.
Pentru a asigura protecţia materială a persoanelor apte de muncă,
dar care nu pot fi încadrate imediat în muncă, s-a instituit ajutorul de şomaj
(a cărui plată se va face pe o perioadă determinată) de care vor beneficia
toţi cei care vor îndeplini condiţiile prevăzute de legea privind ajutorul de
şomaj şi reintegrarea profesională a şomerilor.
Pentru asigurarea unei evidenţe clare a numărului şomerilor şi a fondurilor care vor fi consumate în acest scop, s-a creat, de asemenea, o fişă
tip pentru ajutor de şomaj (anexa nr. 3.8).
Un rol deosebit de important în acţiunea de înfăptuire a politicii în domeniul forţei de muncă, revine oficiilor de forţă de muncă care vor fi modernizate, atât din punct de vedere materiale cât şi uman1.
Funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească un oficiu modern al forţei
de muncă sunt:
1. înregistrarea solicitanţilor pentru angajare şi locurile de muncă vacante precum şi compensarea acestora;
2. asigurarea asistenţei intensive grupurilor speciale cum sunt handicapaţii, noii intraţi pe piaţa muncii etc;
3. orientarea şi selecţia profesională;
4. distribuirea programelor stabilite ca suport pentru funcţia de plasare, alocaţii care să încurajeze mobilitatea geografică, subvenţii salariale, scheme de ucenicie, încurajatoare etc.;
5. înregistrarea cererilor pentru beneficiarii ajutorului de şomaj şi plata acestui ajutor2;
6. colectarea şi publicarea informaţiilor privind piaţa muncii atât calitativ cât şi statistic. În unele cazuri, tendinţele prognozate ale ocupă1

2

Serviciile de plasare a forţei de muncă din toate ţările membre OCDE, similare oficiilor
de forţă de muncă din ţara noastră, au un rol important în implementarea politicilor pe
piaţa muncii. Conceperea rolului lor, funcţiile pe care ele le îndeplinesc, modul de organizare şi funcţionare, resursele financiare, precum şi utilizarea acestora, diferă însă
de la o ţară la alta (The public employment service in a changing labour market,
OCDE, Paris, 1984, p. 6).
În Suedia, funcţia de distribuţie a ajutorului de şomaj este, şi întotdeauna a fost separată – administrată de organizaţiile sindicale, iar rolul serviciului de plasare este limitat la
înregistrarea cererilor ca doleanţe pentru un loc de muncă. În Canada, serviciul de plasare a fost separat în genul exemplului Suediei, dar acum este integrat în speranţa, ca
şi în Germania, de a avea o politică integrată în domeniul forţei de muncă şi o instituţie
de sine stătătoare. Pentru România se doreşte a se avea integrată activitatea de plasare cu cea de plată a ajutorului de şomaj.
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rii şi prevederea intrărilor pentru formularea politicii economice;
cercetarea pieţei;
7. activitatea de plasare propriu-zisă.
În unele ţări serviciul de plasare a forţei de muncă cuprinde şi personal de management şi consultanţă de orientare spaţială (teritorială, la nivel
de întreprindere, distribuirea programelor de asistenţă socială şi programe
de susţinere pentru şomeri). În Turcia, de exemplu, Piaţa Muncii Naţională
şi Oficiul de Plasare au o responsabilitate specială pentru recrutarea lucrătorilor ce vor lucra în străinătate1.
Plasarea forţei de muncă este principala activitate a unui oficiu de forţă de muncă. În acest scop se folosesc o serie de tehnici de plasare, tehnica tradiţională de plasare utilizată fiind compararea specificaţiilor locurilor de
muncă solicitate cu ale celor vacante, a calificării şi pregătirii căutătorilor de
un loc de muncă vacant înregistrat2.
Pentru ţara noastră ar fi foarte util şi eficient ca oficiile de forţă de
muncă să fie dotate cu echipamente electronice moderne (interconectate
sistemului central existent la nivelul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale)
care să permită o mai mare flexibilitate şi operativitate în activitatea de orientare, selecţie şi de plasare a forţei de muncă, mai ales că activitatea
acestor oficii se va intensifica ca urmare a apariţiei legii şomajului3.

5.7. Reconversia profesională a forţei de muncă – principală
modalitate de reducere a şomajului
Asigurarea materială de către stat a celor temporar neocupaţi (a şomerilor) este o măsură evident, necesară în perioada restructurării, a cărei
introducere trebuie să fie însoţită de intensificarea activităţii statului, privind
crearea noilor locuri de muncă de dezvoltare a activităţii de reconversie,
1

The public employment service in a changing labour market, OCDE, Paris, 1984, p. 14-17.
Conceptul de “self-service” introdus pentru prima dată în Suedia după anii ’60, a fost
repede preluat şi de alte ţări. De asemenea, s-a spus că self-service-ul” induce atragerea unui larg număr de doritori de locuri de muncă şi, în acelaşi timp, creşterea posibilităţilor de selecţie pentru patroni. O dezvoltare de mare importanţă în multe ţări este
aplicarea tehnologiei computerului în procedurile de plasare. Finlanda, de exemplu, are
liste de posturi vacante produse de computere de 1-4 ori pe săptămână. În Franţa,
“self-service-ul”, a fost suplimentat de un sistem de “auto-înregistrare”, stabilindu-se o
metodă specifică de referire (The public employment service in a changing labour market, OCDE, Paris, 1984, p. 19-20).
3
Structura personalului care va lucra în aceste oficii de forţă de muncă va trebui să fie
substanţial modificată. O structură modernă de personal, considerăm că trebuie să cuprindă: economişti, psihologi/sociologi, operatori calculator, inspectori de personal,
analişti (la nivel de direcţii judeţene ale forţei de muncă), contabili, electronişti tehnică
de calcul (în funcţie de gradul de complexitate ale dotării cu tehnică de calcul).
2

73
perfecţionarea, calificarea şi reciclarea a personalului de pregătire într-o
nouă profesiune şi de angajarea în muncă a populaţiei1.
Constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj potrivit recentei
legi a şomajului adoptată de guvernul României, are la bază următoarele
surse:
a) o cotă de 4% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar de
către persoanele fizice şi juridice care utilizează munca salariată;
b) o contribuţie de 15% din salariul tarifar lunar de încadrare, plătită
de salariaţii unităţilor prevăzute la punctul “a”;
c) o contribuţie de 15% din veniturile lunare realizate din muncă de
către membrii cooperativelor meşteşugăreşti;
d) o subvenţie de la bugetul de stat pentru complectarea fondului în
caz că sursele de la punctele “a” şi “b” nu acoperă plăţile datoriei.
Acest fond se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi este, în acelaşi timp gestionat de acesta. Tot din acest fond se
vor suporta şi cheltuielile privind calificarea şi recalificarea şomerilor.
Reconversia profesională a forţei de muncă nu trebuie privită doar ca
un mijloc de a scăpa de menţinerea şomajului, ci aşa cum se procedează în
ţările dezvoltate, ca un mijloc de a obţine un mijloc de calificare mai înalt, un
loc de muncă mai bun şi toate avantajele care decurg de aici.
Excendentul sau (şi) deficitul dintre cererea şi oferta pentru o serie de
măsuri şi profesii vor constitui o prezenţă permanentă în peisajul românesc
1

În sectoarele economice aflate în declin, nevoile de calificare (reconversie) sunt în general recunoscute de agenţii economici şi sociali, precum şi de guvern. În multe ţări
sunt adoptate programe la nivel local sau regional legând programele de învăţământ şi
industrie (calificare) cu alte strategii regionale de dezvoltare. Cu toate acestea, persoanele cele mai defavorizate pe piaţa muncii (mai puţin calificare) beneficiază în foarte
mică măsură de aceste programe ele fiind ajutate prin măsuri sociale, utilizând tipuri
variate de “calificări de piaţă”. Formele de instruire ale pieţei muncii nu sunt destinate
în principal, pentru tineri, ele servesc un public larg: lucrătorii în mod normal, şomeri
sau persoane aflate în situaţia de a deveni şomeri. Cu toate acestea, în unele ţări, ele
au fost adoptate sau criteriile de acces la ele au fost modificate; astfel încât să faciliteze participarea şi a tinerilor. Conţinutul acestor forme este puternic profesional şi ele
conduc la obţinerea de certificate de calificare sau de diplome care, ca o regulă generală, ne sunt ca cele eliberate de sistemul de instruire iniţial. Ele se desfăşoară în cadrul unor asociaţii sau organisme fiind finanţate de către stat, sau, într-o reţea de centre de pregătire (calificare) aflate sub tutela publică (de stat) oferind o gamă largă de
calificări. Exemple de astfel de cursuri sunt organizate în Germania în contextul instruirii profesionale a adulţilor, precum şi al instruirii tehnice organizate de Camerele de
Comerţ şi Industrie. În Franţa, acest tip de curs este oferit de Asociaţia pentru Formarea Profesională a Adulţilor sub forma unor cursuri “convenţii” organizate de diferite organisme şi asociaţii. În Suedia, se includ în această categorie cursurile de instruire
(calificare) de pe piaţa muncii sub conducerea Administraţiei Muncii (Education and
Training after Basic Schooling, OCDE, Paris, 1985, p. 56).
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datorită în principal, activităţii unor domenii de activitate cât şi diferitelor motivaţii personale.
Pentru perioada imediat următoare un loc decisiv de muncă îl are, pe
de o parte, determinarea numărului de locuri de muncă ce revin disponibile
(din diferite motive) până la sfârşitul acestui an, iar pe de altă parte, numărul
de noi locuri de muncă create în 1990 sau/şi la care se poate aplica sistemul de lucru “în timp parţial” care are ca scop utilizarea tehnică a 2-3 persoane cu program de lucru redus la acelaşi loc de muncă.
Ca urmare, trebuie avut în vedere că, odată cu apariţia Legii falimentului multe unităţi îşi vor închide porţile, fapt ce va conduce la disponibilizări
de personal care va trebui să fie redistribuit în funcţie de pregătirea şi calificarea sa pe care locurile de muncă vacante existente în economie iar o altă
parte va intra în sistemul de reconversie profesională. De asemenea, acţiunea de evaluare a patrimoniului întreprinderilor (a unităţilor, în general) are
ca scop o evaluare clară, de pe poziţiile eficienţiei şi rentabilităţii a tuturor
fondurilor existente în economie, în funcţie de al cărui rezultat unităţilor vor fi
supuse unor procese diferite de: retehnologizare, extindere, restrângere,
reprofilare, conservare sau desfiinţare oferind în acelaşi timp informaţii preţioase cu privire la crearea, respectiv suprimarea de locuri de muncă în
economie.
Atingerea acestui obiectiv însă, necesită şi efectuarea unor prognoze
tehnologice la nivel de ramură, subramură şi chiar întreprinderi, din care să
rezulte modificările agregate şi specifice din vasta lume a meseriilor şi profesiilor, numărul lucrătorilor disponibilizaţi, precum şi noilor cerinţe de pregătire profesională şi de calificare a forţei de muncă. De aceea, considerăm că
ar fi oportună crearea la nivel de ramuri sau/şi subramuri de activitate a
unor centre de cercetare în domeniul forţei de muncă, care vor avea menirea să elaboreze previziuni pe termen scurt şi pe termen lung (mai ales,
pentru acele meserii şi specialităţi care necesită o perioadă de pregătire
profesională mai îndelungată sau pentru noile meserii specifice diferitelor
ramuri sau/şi subramuri de activitate).
Pentru ţara noastră, având în vedere necesităţile actuale ale economiei naţionale, este necesar să se instituie un sistem integrat de orientare,
selecţie, calificare şi reconversie profesională în meserii pentru care există
locuri de muncă în economie, atât la nivel regional cât şi local, precum şi
pentru noile meserii care vor apărea în viitorul apropiat având ca scop reintegrarea şomerilor şi acelor care vor fi în situaţia de a fi şomeri. Acest sistem integrat propunem să cuprindă centre de orientare, selecţie, calificare şi
reconversie profesională judeţene şi locale fiind subordonate Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale prin Direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti fiind finanţate din fondul de şomaj.
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Cursurile se vor desfăşura în baza unei convenţii încheiate între Centrul de orientare, selecţie, calificare şi reconversie profesională în baza căreia absolvenţii cursurilor vor avea un loc de muncă asigurat. Nerespectarea
acestei convenţii va atrage după sine plata cursurilor de către unitatea în
cauză1. De asemenea, ar fi foarte util, ca în continuare, calificarea în meseriile de bază să se desfăşoare tot la nivelul întreprinderilor având în vedere
faptul că specialiştii din întreprindere pot să pregătească, la nivelul cerinţelor fiecărei meserii, din punct de vedere atât practice cât şi teoretic, pe toţi
cursanţii, iar pregătirea în meserii înrudite şi rare cu meseriile de bază să se
facă în centrele de orientare, selecţie, calificare şi reconversie profesională
(de exemplu, calificarea în meseriile de fochist, ventilatorist etc.).
De asemenea, va trebui să se acorde importanţa cuvenită recalificării
personalului muncitor în cadrul unor “familii” de meserii înrudite, realizânduse astfel, policalificarea personalului cu reală utilizate practică (de exemplu,
lipsa de strungari, se compensează prin calificarea lăcătuşilor ca prelucrători prin aşchiere, strungari, frezori, rabatori etc.); prin recalificarea electricienilor se va putea compensa lipsa de bobinatori, electronişti, după cum prin
policalificarea turnătorilor se va rezolva problema forjorilor, tratamentiştilor
etc.
Această mobilitate şi flexibilitate în executarea mai multor meserii sau
profesii înrudite va conduce, în mod sigur, la reducerea timpului şi a cheltuielilor cu pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă, precum şi la diminuarea şomajului. De asemenea, acest system poate contribui la dezvoltarea
capacităţii creative, a dorinţei de înnoire pentru executanţi, dar şi la obţinerea unor avantaje materiale corespunzătoare.
Pentru calificarea în meserii simple, care nu necesită pregătire teoretică, pot fi admise la cursuri şi persoane care au absolvit patru clase prima1

Contractele de ocupare/instruire (calificare) utilizate în unele ţări au fost recent dezvoltate; au apărut pentru prima dată în Franţa în contextul politicii de ocupare a tinerilor şi
au fost ulterior adoptate în Italia şi Belgia. Aceste centre de ocupare (calificare) reprezintă un tip particular de contract de muncă, fiind încheiat, întotdeauna, cu o întreprindere, cursantul dobândind o calificare fie în cadrul întreprinderii, fie în afara acesteia.
Această formă de calificare oferă mari facilităţi de ocupare şi recrutare flexibilă de personal de către patroni. În Germania, au fost combinate formele de ocupare creativă cu
elementele de pregătire în timp parţial; o astfel de combinaţie (muncă şi învăţare) a
scopurilor conduce la atragerea şomerilor, mai ales, tineri, care nu sunt dispuşi să-şi
continue pregătirea prin programe de pregătire în timp complet. În Franţa se utilizează
două tipuri de astfel de contracte de ocupare/instruire: unul scurt care se axează, în
principal, pe adaptare la o anumită muncă, şi unul lung, axat pe achiziţionarea unei calificări viitoare. Foarte multe contracte de muncă îmbracă această formă datorită eficienţei lor practice şi sunt folosite în special de tinerii care au obţinut deja o calificare
profesională şi doresc şi o altă calificare (Education and the economy in a changing
society, OCDE, Paris, 1989, p. 56-59).
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re, asigurându-se în acest fel posibilitatea tuturor celor care doresc să desfăşoare o activitate utilă, să aibă şi o calificare corespunzătoare reducânduse, în acelaşi timp, numărul lucrătorilor necalificaţi din economie care reprezintă categoria cea mai defavorizată pe piaţa muncii1.
Formarea şi utilizarea resurselor umane este una dintre problemele
cardinale ale dezvoltării contemporane care nu se rezolvă nici simplu şi nici
liniar.
Sistemele actuale de învăţământ şi formare au pregătit oamenii pentru profesii şi meserii cu un grad mare de stabilitate. În present, sub impactul puternic al Revoluţiei ştiinţifico-tehnice, acestea se cer proiectate în direcţia pregătirii resurselor umane pentru o lume în continuă şi rapidă schimbare.
O mare atenţie trebuie acordată motivaţiei social-economice a comportamentului lucrătorilor acestora în spiritul de a fi în orice moment gata să
ia în considerare necesităţile în schimbare ale economiei naţionale.
Astfel, sunt multe de făcut pentru pregătirea psihologiei lucrătorilor, în
ceea ce priveşte caracterul justificat şi posibilitatea schimbării şi tipului de
muncă, în condiţiile modificării nevoilor sociale, aducerea tuturor tipurilor de
mobilitate a lucrătorului (de ramură, teritorială, profesională până la nivelul
socialmente necesar.
Va fi, în aceste condiţii, nu o regulă, ci o excepţie, cazul în care un lucrător va fi ocupat până la sfârşitul activităţii sale profesionale, în acea meserie în care a fost iniţial pregătit.

1

Programele speciale pentru defavorizaţi. Un număr de astfel de programe au fost adoptate în ţările membre OCDE în politicile privind ocuparea tinerilor. Deci, participanţii la
astfel de programe sunt, de regulă, foarte tineri, necalificaţi sau calificaţi capabili să intre apoi în alte programe formale (de stat) sau particulare, şi sunt în general şomeri. Alternativele, de aceea, joacă un rol important în aceste programe, ale căror obiective
sunt de a oferi un învăţământ remediat sau o pregătire pentru viaţa profesională. În
această categorie sunt incluse formele organizate în Germania. Unele dintre ele oferă
un învăţământ remediat, altele pregătesc tineretul pentru integrarea ulterioară într-o
formă de învăţământ profesional regulat. În Franţa se utilizează două tipuri de sisteme
de formare alternativă, cea de scurtă durată care are scopul de a familiariza tineretul
cu lumea muncii, şi cea de lungă durată, care prevede unele pregătirii profesionale care pot conduce la o anumită calificare sau oferă posibilitatea intrării într-un curs regulat
(organizat). Un tip de curs similar cu cel din Franţa, este utilizat în Suedia, fiind reprezentat de programele adoptate la nevoile locale având rolul de a cuprinde, în special,
pe cei ce nu urmează cursurile regulate cu durata de doi ani (Education and training
after basic schooling, OCDE, Paris, 1985, p. 55).
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Anexa nr. 1.1
Funcţiile de reprezentare a evoluţiei ponderii sectoarelor economice
Primul model:

s( x) =

k1
1 + e k2 − k3x

a( x) =

k4
+ k7
1 + e k 5 − k6 x

i( x) = 1 − s( x) − a( x) =

1 − s( x)
−1
a( x)

Al doilea model:

s( x) =

k1
1 + e k2 − k3x

a( x) =

k4
+ k5
x

i( x) = 1 − s( x) − a( x) =

1 − s( x)
−1
a( x)

unde: x – variabila PIB/loc.;
s – funcţia ponderii sectorului serviciilor în populaţia ocupată;
a – funcţia ponderii sectorului agricol în populaţia ocupată;
i – funcţia ponderii sectorului industrial în populaţia ocupată;
k1...k6 – coeficienţi determinaţi statistic.
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Anexa nr. 2.1
Dinamica şi structura numărului de turişti străini sosiţi în România
Ţările în ordinea contribuţiei în turism
Total
Ţări cu economie planificată
Ţări cu economie de piaţă
URSS
Polonia
Bulgaria
Cehoslovacia
Iugoslavia
Ungaria
R.D. Germană
R.F. Germania
Turcia
Italia
Grecia
SUA
Marea Britanie
Austria
Franţa
Spania
Olanda
Suedia
Elveţia

1985
100,00
69,00
31,00
11,41
10,86
11,47
11,01
19,86
18,36
5,46
3,04
0,83
0,48
0,72
0,51
0,60
0,37
0,76
0,30
0,28
0,23
0,16

1989
100,00
80,10
19,90
19,17
18,66
15,40
10,20
9,34
8,98
7,31
2,38
1,38
0,68
0,64
0,51
0,39
0,31
0,27
0,23
0,15
0,12
0,01

Sursa: Prelucrat pe baza datelor de la Ministerul Comerţului şi Turismului.

-%1989/1985
97,5
113,1
62,7
163,7
167,6
130,9
90,3
45,8
47,7
130,4
76,3
161,8
138,0
85,5
99,2
63,2
82,9
34,4
75,2
53,4
53,6
58,7
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Anexa nr. 2.2
Evoluţia numărului de turişti români care au efectuat
călătorii în străinătate în anii 1985 şi 1989
Ţara de destinaţie
Total turişti
Ţări cu economie planificată
Ţări cu economie de piaţă
URSS
Ungaria
Bulgaria
Iugoslavia
R.F. Germania
R.D. Germană
Cehoslovacia
Turcia
Polonia
Austria
Italia
Grecia
SUA
Franţa
Marea Britanie
Olanda
Spania
Danemarca
Suedia
Elveţia

1985
100,00
75,85
23,35
12,26
33,89
15,80
8,80
2,90
7,17
4,62
1,16
1,81
0,70
0,77
0,60
0,56
0,86
0,65
0,32
0,29
0,16
0,20
0,23

1989
100,00
65,35
34,65
21,23
20,52
15,56
15,17
4,06
3,49
2,55
1,96
1,53
1,14
1,11
0,88
0,73
0,71
0,69
0,49
0,44
0,20
0,20
0,18

Sursa: Prelucrat pe baza datelor de la Ministerul Comerţului şi Turismului.

1989/1985
72,2
62,2
103,7
125,0
43,7
71,1
124,5
100,9
35,2
39,9
121,7
61,1
118,3
104,0
105,8
94,1
59,9
76,4
101,1
110,4
94,1
74,3
56,5
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Anexa nr. 2.3
Dezvoltarea capacităţilor de cazare turistică,
pe tipuri de unităţi, în perioada 1985-1989
Unităţi de cazare
(număr de unităţi)
1985
1989
Total
3330
3486
Hoteluri
784
828
Hanuri
115
134
Case de odihnă
1464
1484
Cabine turistice
215
270
Popasuri turistice
213
219
Tabere în unităţi
174
218
- pentru elevi
156
185
- pentru preşcolari
18
33
Tabere în unităţi şcolare
338
296
Locuinţe la cetăţeni
27
41

Capacitate instalată Persoane cazate (număr
(număr de locuri)
de persoane)
1985
1989
1985
1989
410575
418922
11959123
12971993
161497
168895
8774798
9206119
7467
8013
577750
719326
48287
48772
814863
1063964
12574
12562
480052
622756
53364
47212
852803
886306
40890
53901
249655
324789
37848
48806
235450
301429
2842
5095
14205
23360
63055
57981
129564
69038
23641
21608
119638
71695

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică, Reţeaua turistică, utilizarea capacităţii de
cazare şi turismul cu cetăţenii români, Bucureşti, 1990.
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Anexa nr. 2.4
Capacitatea de cazare instalată în ţările europene
membre ale OCDE, în anul 1986
- mii locuri Ţara

CapaciDin care:
tatea HoteDin care:
Din care:
Mijl. comtotală luri (H) Hotel Motel Pens. Ha- Alte plementare Ha- Cam- Sate Case Sanato- Co- Alte
(mii
(A)
nuri
nuri ping va- închi- rii lonii
locuri)
tineret
canţă riat
GRUPA NORD
1. Norvegia 108,3 101,9
6,4
6,4
(94%)
(6%)
2. Suedia
553,7 148,5 103,9
44,5
405,2
14,7 350 40,5
(27%)
(73%)
(63%)
3. Finlanda
77,6 63
7,2 7,4
GRUPA CENTRU NORD
1. Irlanda
43,6 39,6
4
2. Belgia
527,5 86,8 86,8
440,7
356,7
3,7 27,2
53
(16%)
(84%)
(68%)
3. Dane83,5 73,6
9,9
9,9
marca
(88%)
(12%)
4. RFG
1598 1081,7 689,8
144,1 247,9
516,3
93
31,2 15,3 115,9
123,9
(68%)
(32%)
GRUPA CENTRU SUD
1. Franţax) 3874,7 993,4
2981,3
20,2 2948 201
262,1
(25%)
(75%)
(63%)
2. Elveţia
1161,8 277,1 237,6 7,2
32,2
884,7
8
274
360
6,7
236
(24%)
(76%)
3.Austria
1189,9 655,2
534,7
10,5
98,2 351,5 17,6 30,1 267
(55%)
(45%)
(30%)
GRUPA DE SUD
1.Portugali 355,1 131 64,9 0,8 39,5 3,6 22,1
224,1
215,2
9
a
2. Spania 10959,8 1020 637
155,2
227,8
9939,8
406,5 8,3 290
9235
(91%)
3.Grecia
439 343,6 315,8 3,2 14,3 5,0 5,3
95,4
65,8
5
8,9
(78%)
(22%)
4.Turcia
92,1 71,3 60,5 5,4 2,4
3
0,1
20,8
7,9 10,6
0,3
2
(77%)
(23%)
Iugoslavia 1321,9 338 314,1 10,9 4,3 2,1 6,5
983,9
62,6 53,9 109,2 419,2 17,1
21,9
(26%)
(74%)
(32%)
x)

date din 1985.

Sursa: Politique du tourisme et tourisme international dans les peys membres de l’OCDE,
Paris, 1987.
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Anexa nr. 2.5
Structura capacităţii de cazare pe categorii de confort, tipuri de unităţi
şi zone geografice în România, în anul 1988

Hoteluri
- categoria lux
- categoria I
- categoria II
- categoria III
- fără categorie
Hanuri
- categoria I
- categoria II
- categoria III
- fără categorie
Case de odihnă
- categoria lux
- categoria I
- categoria II
- categoria III
- fără categorie
Cabane
- categoria I
- categoria II
- categoria III
- fără categorie
Popasuri
- categoria I
- categoria II
- categoria III
- fără categorie

Total
ţară
100,0
6,0
84,9
8,2
0,7
0,2
100,0
69,3
26,7
3,3
0,7
100,0
1,0
10,1
75,9
11,5
1,4
100,0
32,1
35,5
20,9
11,6
100,0
60,1
13,4
11,5
15,0

Litoral
100,0
3,6
90,0
6,1
0,2
100,0
100,0
100,0
3,9
13,5
82,5
100,0
60,6
7,4
11,6
20,3

Sursa: Prelucrat pe baza datelor de la MCT.

Staţiuni
munte
100,0
12,3
83,8
3,3
0,5
100,0
90,2
9,8
100,0
14,9
85,1
100,0
33,1
31,7
20,5
14,7
100,0
87,6
8,1
4,3
-

Staţiuni
balneo
100,0
1,4
93,9
4,7
100,0
55,3
44,7
100,0
5,9
73,7
18,4
1,5
100,0
25,4
52,6
21,9
100,0
46,9
46,0
7,1
-

Alte localităţi
100,0
10,9
72,7
14,1
1,8
0,6
100,0
69,3
25,5
4,3
0,9
100,0
22,9
49,4
18,2
9,5
100,0
32,4
35,3
21,0
11,3
100,0
61,4
17,2
14,4
6,9

Bucureşti
100,0
45,2
38,6
16,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
74,1
25,9
-
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Anexa nr. 2.6
Unităţile hoteliere cuprinse în planul de modernizare în anii 1990-1992
Nr. crt.
Oraşul
1.
Bucureşti

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

Hotel
Categorie Nr. locuri modernizate
Bucureşti
L
850
Athence Palace
L
610
Intercontinental
L
888
Alba Iulia
Cetate
I
246
Arad
Astoria
I
295
Piteşti
Muntenia
I
545
Bacău
Decebal
I
390
Oradea
Dacia
I
330
Băile Felix
Internaţional
L
408
Predeal
Orizont
I
316
Băile Herculane
Roman
I
301
Cluj-Napoca
Transilvania
312
Covasna
Căprioara
263
Craiova
Jiul
404
Băile Tuşnad
Tuşnad
216
Iaşi
Moldova
320
Baia Mare
Mara
I
272
Drobeta Tr. Severin Polo
I
264
Tg. Mureş
Continental
I
224
Sovata
Sovata
I
324
Piatra Neamţ
Ceahlău
I
248
Sinaia
Palas
L
319
Satu Mare
Dacia
I
107
Sibiu
Împăratul Romanilor
L
175
Continental
I
331
Suceava
Arcaşul
I
181
Timişoara
Continental
L
304
Tulcea
Delta
I
234
Vâlcea
Alutus
I
205
Căciulata
Căciulata
I
406
Băile Olăneşti
Olăneşti
I
425
Braşov
Carpaţi
L
582
Alpin
L
272
Poiana Braşov
Constanţa
Continental
I
261
Mamaia
Internaţional
L
204
Eforie Nord
Europa
L
484
Mangalia
Mangalia
I
575
Total
13.790
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Anexa nr. 2.7
Structura unităţilor de cazare, pe principalele zone geografice,
în România, în anii 1985 şi 1988

Total capacitate
Hoteluri
Hanuri
Case de odihnă
Cabane
Popasuri
Căsuţe
Corturi
Tabere şi colonii
Particulari

Total ţară
1985
1988

Litoral

100,0
45,2
1,6
14,2
3,3
16,8
7,5
9,3
11,8
6,8

100,0
51,2
0,1
7,8
20,5
6,2
14,4
9,3
11,1

100,0
49,3
2,3
13,5
3,5
13,7
7,5
7,5
11,5
6,2

-%Din care, în anul 1988
Staţiuni de Staţiuni
Alte localimunte
balneo
tăţi
100,0
100,0
100,0
37,7
44,5
52,3
3,7
1,2
6,2
25,4
39,6
3,0
17,3
1,6
6,7
5,4
7,6
9,1
7,9
6,5
8,9
1,2
2,6
1,7
12,2
1,4
21,3
0,4
4,0
1,5

Notă: Date statistice valabile la 31 decembrie 1989.
Sursa: Date de la Ministerul Comerţului şi Turismului.
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Anexa nr. 2.8
Capacitatea de cazare pentru odihnă şi tratament balnear,
în staţiuni balneoclimaterice

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
32
33
34
35
36

1983
1988
Total capaci- Indice de Total capaci- Indice de
tate (în lo- utilizare (%) tate (în lo- utilizare (%)
curi-zile)
curi-zile)
Lipova
68985
76,0
69540
71,6
Moneasa
157717
69,8
193873
65,0
Slănic Moldova
859007
88,7
851353
74,5
Băile Felix
1517138
92,2
2032584
84,2
Sângeorz-Băi (Bistriţa)
728805
76,0
510323
76,1
Predeal
533334
60,0
926937
67,7
Pîrâul Rece
76567
76,2
60612
76,0
Poiana Braşov
961396
74,0
825167
84,6
Lacul Sărat (Brăila)
194598
87,3
210253
81,0
Băile Monteoru (Buzău)
109036
75,5
106286
57,7
Băile Herculane (Caraş)
1700535
78,7
1482213
82,3
Mamaia
5222248
61,5
2960289
66,1
Eforie Sud
1860041
59,3
1031076
58,6
Costineşti
430568
96,1
607652
75,5
Eforie Nord
3635637
63,5
2185863
59,4
Techirghiol
631928
63,8
315575
56,1
Saturn
2171171
57,5
1231177
56,9
Venus
1715436
58,0
977009
57,3
Jupiter
1175348
63,9
713120
60,3
Mangalia Sud
529389
71,3
340286
66,9
Neptun
410602
85,0
1880517
54,0
Aurora
476000
63,1
311635
65,1
Covasna (Covasna)
480208
91,3
798272
88,1
Molnaş
34145
64,9
26605
27,3
Balvanyos
34264
63,2
69075
50,9
Pucioasa (Dâmboviţa)
226406
65,7
143912
61,0
Tuşnad (Harghita)
511610
85,2
517009
70,1
Borsec
401841
90,2
338107
50,1
Lacu Roşu
84871
78,9
122985
51,1
Pucioasa
16585
46,7
4954
22,8
Geoagiu-Băi (Hunedoara)
410150
67,7
406827
78,6
Amara (Ialomiţa)
700512
77,4
542549
70,8
Sovata (Mureş)
978882
74,3
877712
76,1
Cheia
92315
49,1
90686
49,4
Slănic
149766
69,3
139347
80,0
Buşteni
511480
61,6
563658
78,8
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Sinaia
Breaza
Bazna (Sibiu)
Ocna Sibiu
Păltiniş
Vatra Dornei (Suceava)
Buziaş (Timiş)
Govora
Olăneşti
Călimăneşti
Căciulata
Soveja (Vrancea)

1983
1988
Total capaci- Indice de Total capaci- Indice de
tate (în lo- utilizare (%) tate (în lo- utilizare (%)
curi-zile)
curi-zile)
677673
72,2
1341237
84,3
46702
46,7
35098
63,7
224249
38,6
140100
61,9
119714
34,4
62640
50,5
65849
35,3
89117
54,9
517541
83,1
618221
73,0
425975
90,7
515084
73,6
567415
90,3
630500
78,2
399018
90,1
813444
67,4
256445
56,8
876722
68,0
997411
78,0
174247
99,2
189124
71,6
142441
71,8

Alte staţiuni:
Bârla-Bădeşti (Arg.), Stâna de Vale, Tinca (Bihor), Rodna Homorod (Braşov), Oineni
(Brăila), Băile Monteoru, Balta Albă, Fisici (Buzău), Băile Sărate, Turda, Băile Băiţa,
Cojeană Băi (Cluj), Sugaş Băi, Vâlcele (Covasna), Tonele (Dolj), Rânca, Săcele (Gorj),
Bradul, Jigodin Băi, Harghita Băi (Harghita), Vata Băi (Hunedoara), Strunga (Iaşi), Borşa,
Izvoare (Mehedinţi), Bala (Mehedinţi), Băltăţeşti (Neamţ), Bizusa (Sălaj), Miercurea (Sibiu), Calacea (Timiş), Ocnele Mari, Costeşti (Vâlcea).
Sursa: Prelucrat pe baza datelor de la MCT.
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Anexa nr. 2.9
Gruparea ţărilor vest-europene emitente de turişti spre România
în funcţie de distanţa şi de modul de transport, în anul 1980
Distanţax)
Aerian
500-1000 km
1. Austria
2. Grecia
3. Turcia
1000-1500 km
1. Elveţia
2. Italia
1500-2000 km
1. Finlanda
2. Suedia
3. Norvegia
4. Danemarca
5. Olanda
6. Belgia
7. Regatul Unit
8. RFG
9. Franţa
20000 km
1. Spania

Mod de transport (%)
Rutier
Naval

Feroviar

50,9
9,6
5,6

34,9
54,6
43,6

6,4
33,1
46,8

7,8
2,7
4

76,9
41,9

14,7
47

3,9
7,8

4,5
3,3

69,9
72,9
71,2
74,8
66,9
80,2
77,9
64
77,2

25,5
18,6
6,1
12,9
26,5
16,1
15,3
23,7
18,3

3,1
3,7
19,9
9,5
3,4
2
5,8
7,4
2,3

1,5
4,8
2,8
2,8
3,2
1,7
1
4,9
2,2

70,4

20

9

0,6

x) Distanţa calculată între capitala ţării respective şi Bucureşti.
Sursa: Prelucrare după date de la ICCV.
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Anexa nr. 2.10
Situaţia asigurării principalelor produse
necesare activităţilor de turism
Nr.
crt.

Denumire produs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Energie electrică
Energie termică
Gaze naturale utilizabile
Lignit net şi cărbune brun
Benzine
Motorină
Petroluri ind. whitespirit
Combustibil lichid uşor
Autoturisme de oraş şi teren
Autoutilitare
Autocamioane, autotractoare şi autoşasiuri
vandabile
Plăci faianţă
Ţesături lână şi tip lână
Ţesături mătase şi tip mătase
Ţesături bumbac şi tip bumbac
Lămpi electrice normale (becuri)
Lămpi fluorescente
Ascensoare de persoane şi mărfuri
Aspiratoare de praf
Radioreceptoare şi casetofoane
Televizoare
Frigidere cu compresor
Săpun
Detergenţi
Obiecte sanitare porţelan
Armături neferoase pentru instalaţii sanitare şi interioare
Căzi de baie
Covoare
Hârtie igienico-sanitară
- şerveţele
Porţelan menaj
Sticlărie menaj

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sursa: Prelucrat pe baza datelor de la MCT.

UM

Repartizat Necesar Necesar 1991
1990
1991 faţă de repartizat 1990 (%)
mii Kwh
190
225
118,4
mii Gcal.
405
420
103,7
mii mc.
32900
38000
115,5
t
7500
13600
181,3
t
2150
2230
103,7
t
10570
11800
111,6
t
65
315
484,6
t
34170
53600
156,9
buc.
120
325
270,8
buc.
42
840,0
buc.
mii mp.
mii mp.
mii mp.
mii mp.
mii buc.
mii buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
t
t
t

7
88
305
250
3400
580
80
15
400
1900
2000
900
446
350
105

5
100
500
400
5200
930
363
6
600
3200
10100
3500
700
1100
321

113,6
163,9
160,0
152,9
160,3
453,7
150,0
168,4
505,0
388,9
157,0
314,3
305,7

t
buc.
mii mp
t

36
650
110
1105
210
2100
5739

170
3300
250
1700
550
3400
6500

472,2
507,7
227,3
153,8
261,9
161,9
113,3

mii buc.
mii buc.
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Anexa nr. 2.11
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Anexa nr. 3.1
Tabelul nr. 1
Distribuţia procentuală a participanţilor la cursurile de perfecţionare
a adulţilor, pe principalii agenţi organizatorici, în Ungaria, în anul 1983
Organizatori
TOTAL, în care:
Ministere şi organe centrale
Companii regionale şi orăşeneşti
Companii şi trusturi
Cooperative
Centre speciale de perfecţionare
Şcoli secundare
Şcoli profesionale
Alte instituţii

Ponderea cursanţilor reuniţi de respectivul organizator în totalul cursanţilor
100,00 %
6,20
8,40
28,95
2,96
32,03
2,20
5,96
13,28

Sursa: Calculat pe baza datelor din Inkei, P.; Koncz, G.; Pocze, G., The diversification of
the educational field in Hungary, UNESCO, Paris, 1986, p. 40.

Tabelul nr. 2
Distribuţia beneficiarilor programelor de utilizare-formare în funcţie de
situaţia înainte de angajare şi pe sexe, în perioada 1980-1983, în Franţa
Situaţia înainte de angajare
Total, din care:
- cu şcoala terminată
- cu serviciul militar satisfăcut
- ocupând un loc de muncă
- şomeri
- alte situaţii

Total
100,0
25,2
9,2
11,4
39,8
14,4

1980-1981
Bărbaţi Femei
100,0 100,0
24,2
26,6
14,8
13,6
7,8
33,6
50,4
13,8
15,2

Total
100,0
16,9
5,3
8,0
57,9
11,9

-%1982-1983
Bărbaţi Femei
100,0 100,0
16,6
17,5
9,0
9,3
6,0
53,8
63,7
11,3
12,8

Sursa: Les contracte emploi-formation, în Dossiers statistiques du travail et de l’emploi,
Ministère du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionelle, nr. 8, oct.
1984, p. 19, şi nr. 11, aprilie 1985, p. 63-65.
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Tabelul nr. 3
Bilanţul angajare-formare pentru tinerii de la 16-25 ani,
în Franţa, în martie 1985
-%Situaţia
Total, din care:
100,0
1. INACTIVI, din care:
40,0
- Şcolarizaţi
31,4
- Cuprinşi în diferite tipuri de formare în vederea angajarii
0,3
- Agenţii pentru formare profesională a adulţilor
0,2
-Programul 16-18 ani
0,2
- Programul 18-21 şi 18-25 ani
0,3
- Programul pentru adulţi
0,3
- Alţi inactivi
6,6
2. ACTIVI ANGAJAŢI, din care cuprinşi în forme de:
44,0
- Angajare-formare
4,1
- Ucenicie
2,5
- Contracte de utilizare-formare
0,3
- Iniţiere pentru viaţa profesională
0,04
- Marca de utilitate colectivă (program TUC)
0,6
- Stagii ale tinerilor voluntari
0,1
- Satisfacerea serviciului militar
2,9
- Alţi angajaţi
33,0
3. ŞOMERI
12,5
4. SOLD
3,6
Sursa: Dess, R.G.; Dupre, M.; Mehran, F., La prodution de l’emploi et la resure
statistique du chômage, Revue Internationale du Travail, nr. 1, vol. 127, Geneva,
1988, p. 95.

Tabelul nr. 4
Statutul populaţiei tinere cuprinse între 16-19 ani în cadrul populaţiei
active, în perioada 1980-1988, în Suedia
-%Indicatori
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
TOTAL, din care:
Angajaţi
89
88
81
75
73
77
79
84
81
Şansa pentru cei la 16-17 ani
2
6
6
5
5
4
4
Echipe de tineri la 18-19 ani
14
14
12
9
5
Ajutoare de încadrare pentru
3
3
7
8
2
cei de peste 18 ani
Şomeri
8
9
10
11
5
4
4
3
3
Sursa: Jonzon, B.; Wise, L.R., Donner du travail aux jeunes: une evaluation de la
politique suedoise de l’emploi pour les jeunse, în Revue International du Travail,
nr. 3/1989, p. 375.
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Anexa nr. 3.2
Tabelul nr. 1
Ponderea lucrătorilor cu timp de muncă parţial în totalul salariaţilor,
pe sexe şi pe sectoare de activitate, în Franţa, în martie 1986

TOTAL, din care, în:
- agricultură
- industrie
- sectorul terţiar, din care, în:
- comerţul cu amănuntul
- cafenele, hoteluri, restaurante

Total
10,9
13,0
3,7
14,7
20,0
21,0

Bărbaţi
2,7
6,9
1,1
3,9
3,5
8,8

-%Femei
21,7
33,3
11,4
24,2
30,0
34,0

x) Nu sunt cuprinşi stagiarii.
Sursa: Enquête sur le post du travail, în Economie et statistique, nr. 193-194, nov. 1986,
p. 15.

Tabelul nr. 2
Categorii de lucrători care se află în căutarea unui loc de muncă
pe moment şi cu timp deplin, în Franţa, în anul 1986
Total
1. Căutarea unui loc de muncă permanent
Activi
5,9
Stagiari
44,1
Absolvenţi universitari
67,0
Interimari
44,8
Cu contracte de muncă pe pe28,2
rioadă determinată
2. În căutarea unui loc de muncă cu timp deplin
Activi ocupaţi cu timp de muncă
4,5
deplin
Activi ocupaţi cu timp de muncă
13,6
parţial, din care:
Sursa: Idem tabel anterior, p. 12.

Sub 25 ani

-%Între 25-49 ani

17,8
53,0
49,4
32,1

5,2
20,0
43,9
26,4

12,7

4,3

41,3

9,5
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Anexa nr. 3.3
Aspecte caracteristice ale unor instituţii de prestigiu specializate
în perfecţionarea profesională a cadrelor de conducere
Instituţia

Data de
Principalele Durata Limba Metodele de Număr Alte observaţii
constituire
obiective
de pre- predare utili- maxim
dare
zate (% din
de
timp de stu- cursanţi
diu)
INSTITUTUL
- 1958, de
- perfecţiona- 4 luni
engleză - 40% studii de 80 (min. - se organizează
EUROPEAN DE
către Came- rea cadrelor
caz
75)
atât programe de
PERFECŢIONARE ra de Code conduce- 40% jocuri
familiarizare a
A CADRELOR DE merţ din
re de nivel
de conduceparticipanţilor cu
CONDUCERE
Paris ca
mediu penre
problemele de
(INSEAD); Fontai- şcoală cotru trecerea
- 20% prelebază ale condunebleau, Paris
mercială
lor în funcţii
geri
cerii întreprinderii
superioare
cât şi programe
pentru cadrele de
conducere pe
funcţii (planificare,
finanţe, marketing, probleme de
personal etc.)
- ulterior şi-a
- admiterea la
schimbat
cursuri se face de
profilul decătre o comisie
venind o
compusă din codirectori ai institutuinstituţie
independenlui (americani şi
europeni).
tă, fără scop
lucrativ
INSTITUTUL
- 1956
8 luni şi engleză - 35% studii de 60 - participanţii sunt
PENTRU STUDIUL
jumătate
caz
recomandaţi de
METODELOR DE
- 35% jocuri de
întreprindere,
CONDUCERE A
conducere
acestea suporINTREPRINDERII
- 30% prelegeri
tând şi cheltuielile
IMEDE, Lausanne,
- este de dorit ca
Elveţia
participanţii să
provină din întreprinderi cu profiluri
diferite (industrie,
servicii, construcţii, administraţie
publică etc.)
- pot fi reprezen- funcţionează
pe lângă
tanţi ai diferitelor
Universitafuncţii de conducere (şef desfacetea din Gere, şef contabil,
neva
director de producţie etc.)
CENTRUL DE
- 1956
8 săp- engleză - 30% studii de 30 din
STUDII
tămâni
caz
care
INDUSTRIALE –
- 20% jocuri de 15%
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Instituţia

CEI, Conche Geneva, Elveţia

CENTRUL
EUROPEAN DE
MANAGEMENT,
Bruxelles, Belgia

Data de
Principalele Durata Limba Metodele de Număr Alte observaţii
constituire
obiective
de pre- predare utili- maxim
dare
zate (% din
de
timp de stu- cursanţi
diu)
conducere localnici
- 35% prele- (restul
geri
din alte
- 15% vizite la ţări în
întreprinderi- special
le cuprinse în SUA)
programe şi
discuţii cu
cadrele de
conducere
- întreţinere
- cadrele didactice
relaţii formaprovin atât de la
le cu UniUniversitatea din
versitatea
Geneva cât şi de
din Geneva
la alte universităţi
sau instituţii de
învăţământ superior din SUA
- 1961 de
- perfecţiona- 1 lună engleză, - 30% prelegeri 50 - se primesc doar
către Asoci- rea cadrelor
cadre superioare
franceză, în rest semiprovenite din difeaţia de Ma- de conducegermană, narii în grunagement
re de nivel
italiană
puri formate,
rite domenii de
din SUA
superior (top
activitate (indusde regulă, din
trie, construcţii,
managers)
10 participanţi
(workshops)
sectorul bancar)

Sursa: Sintetizat după Mihuţ, M., Metode moderne pentru formarea şi perfecţionarea
cadrelor de conducere, INID, Bucureşti, 1988, p. 31-33.
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Anexa nr. 3.4
Tabelul nr. 1
Ponderea cheltuielilor pentru protecţia socială în PIB şi valoarea lor
medie pe locuitor, în unele ţări membre ale CEE, în anul 1984
Ţări

% din PIB
29,6
29,4
28,9
28,5
27,3
25,2
24,6
23,9
20,0
17,4
15,2
25,2

Cheltuieli medii pe locuitor1)
3482
3712
3840
3762
2829
3724
2900
1890
1306
1460
1047
2836

Belgia
Franţa
Danemarca
Germania
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Irlanda
Grecia
Spania
Portugalia
Media neponderată a ţărilor comunitare
1)
La paritatea puterii de cumpărare.
Sursa: Eurostat şi Mosley, H., La dimension speciale de l’intégration europeénne, în Revue International du Travail, vol. 129, nr. 2, 1990, p. 170.

Tabelul nr. 2
Repartiţia procentuală a surselor de finanţare a fondurilor destinate
protecţiei speciale, în unele ţări membre ale CEE, în anul 1984
Ţări
Spania
Italia
Franţa
Portugalia
Belgia
Germania
Luxemburg
Marea Britanie
Grecia
Irlanda
Danemarca
Media neponderentă a ţărilor comunitare
Sursa: Idem tabelul anterior, p. 171.

Patroni
53,2
53,1
51,9
47,1
41,1
41,2
33,7
30,4
23,0
21,6
10,2

Lucrători
19,9
14,6
24,5
17,3
19,7
30,0
25,8
16,7
23,9
11,6
3,8

Guvern
25,8
30,7
20,2
33,1
33,8
25,3
32,2
45,2
49,0
65,9
78,8

Alte surse
1,0
1,6
3,4
2,5
5,2
3,5
8,3
9,0
4,2
0,8
7,2

36,6

20,4

38,0

5,1
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Anexa nr. 3.5
Tabelul nr. 1
Evoluţia ponderii diferitelor surse de finanţare a studiilor postuniversitare pe domenii ştiinţifice, în Marea Britanie, în perioada 1974-1980
31 decembrie 1974
Teh- Ştiinţă Studii adminolonistrative,
gie
bussines
- Consiliul de Cercetare
60
69
37
- Guvern şi instituţii guvernamentale
8
4
20
- Fără prime (subvenţii)
12
8
17
- Instituţii guvernamentale locale
3
1
11
- Universităţi britanice
4
3
2
- Instituţii de caritate
3
2
6
Altele
5
6
9

31 decembrie 1980
To- Teh- Ştiin- Studii admital nolo- ţă
nistrative,
gie
bussines
56 66
76
35
11 8
4
29
12 11
6
13
5
2
1
11
3
6
3
3
3
6
1
0
7
3
3
6

Total
59
14
10
5
3
1
4

Sursa: Post-graduate education in 1980, OCDE, Paris, 1987, p. 34.

Tabelul nr. 2
Estimarea costului de formare pentru o companie de asigurări,
în Japonia, în anul 1985
Tipul de nou recru- Numărul anual
tat
de recrutaţi
Funcţionari de oficiu
(toate femei)

337

Manageri

180

Programe în străinătate (toţi bărbaţi)

30

Programe în străinătate (toţi bărbaţi)
Vânzători

50
3000

Natura educării
3 luni învăţare în timpul
lucrului, sub supraveghere
(fără ore de curs)
1 an de învăţare sub supraveghere la lucru cu două săptămâni de lecţii
15 bărbaţi pe an trimişi la
un program de 2 ani şcolarizare pentru MBA, mai
întâi în SUA
1 lună pe an în străinătate
6 luni la lucru sub control
(în prima lună timp integral
de învăţare; de la luna a IIa, 2 ore/zi; de la 7-12 luni 2
ore/săptămână

Costul salarial
aproximativ (mil.
yeni)
300
525
200

35
26000

100
Tipul de nou recru- Numărul anual
tat
de recrutaţi

Natura educării

Costul salariaţilor
Costul cursurilor (costul instructorilor şi al
materialelor didactice)
TOTAL

Costul salarial
aproximativ (mil.
yeni)
27060
500
25350

Sursa: Bertrand, O.; Noyelle, T., Human resources and corporate strategy, Centre for
Educational Research and Inovation, CERI, OCDE, 1968, p. 77.

Tabelul nr. 3
Distribuţia procentuală a cheltuielilor pentru cursurilor
postuniversitare, pe sursa de venit, în Japonia în anii 1976 şi 1982

Suportate de părinţi
Burse
Venituri rezultate din lucru în timp parţial
Venituri rezultate din lucru în timp integral sau din alte surse
TOTAL

1976
37,2
31,3
25,2
6,2
100,0

-%1982
41,8
29,3
24,3
4,6
100,0

Sursa: Report on Student’s Living, Ministry of Education, Science and Culture, Japan, p. 32.
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Anexa nr. 3.6
Tipuri de pregătire profesională polivalentă la cinci mari
companii producătoare de automobile
Compania
(Tara)
VOLKSWAGEN
(R.F. Germania)

FORD (SUA)

RENAULT
(Franţa)

TOYOTA
(Japonia)

VOLVO
(Suedia)

Conţinutul pregă- Accesul pentru Importanţa com- Nivelul autorităţii
tirii profesionale formarea de cadre ponenţei teoretice însărcinată cu
la pregătirea pro- pregătirea profede conducere
fesională
sională
Pregătire tehnică
NU
Medie
Politica centralizată
pentru nevoi imedipe locuri de muncă
ate
din întreprinderi
foarte mari. Politică
descentralizată
pentru profesii
diferite.
Pregătire tehnică
NU
Medie
Politica centralizată
pentru profesii
Pregătire descenactuale
tralizată pentru
profesii specifice.
Pregătire tehnică
NU
Foarte mare
Pregătire centralipentru actualele
zată pentru echiprofesii
pamente foarte
complexe.
Pregătire descentralizată cu luarea
deciziilor politicii de
cadre la nivelul
firmei
Orientare către
DA
Foarte mare
Politica centralizată
obiectivele de bază
Pregătire descenale firmei; pregătire
tralizată pentru
axată pe problemeprofesii deosebite.
le de atitudine şi
comportament în
muncă. Pregătire
tehnică polivalentă
Pregătire orientată
NU
Foarte mare
Pregătire descenpe realizarea obiectralizată deciziile în
tivelor firmei; axată
domeniul pregătirii
pe atitudini şi compersonalului luate
portament, pe noi
la nivel de întreforme de organizaprindere
re a muncii. Pregătire tehnică pentru
profesii actuale

Sursa: Continuing Education in Companies, în European Industrial Relation, Marea Britanie, nr. 162, 1987, p. 23-28, şi Flexibility in the labour market, The Curent
Debate, OCDE, Paris, 1986, p. 120.
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Anexa nr. 3.7
Declaraţie privind locurile de muncă vacante
- ÎNTREPRINDEREA.............................................................................
- LOCALITATEA....................................................................................
- STRADA..............................................................................................
- JUDEŢUL............................................................................................
- MINISTERUL.......................................................................................
- DEPARTAMENTUL.............................................................................
- TELEFON............................................................................................
- FORMA DE PROPRIETATE, PUBLICĂ, PARTICULARĂ, CU
CAPITAL MIXT, DE GRUP
Prin prezenta declarăm vacante următoarele locuri de muncă:
1. Meseria (profesia)..............................nr. de locuri.................
Condiţii:
− Studii: 4 clase, gimnaziu, liceu, superioare
− Calificare: la locul de muncă, şcoală profesională, liceu de specialitate, şcoală postliceală, învăţământ superior
− Vechimea minimă în specialitate..........................
− Limitele salariului lunar: min......................max...........
− Număr de schimburi: 1, 2, 3, 4, 5
− Condiţii de muncă: zgomot, emanaţii toxice, solicitări fizice, solicitări neuropsihice deosebite, muncă de teren în localitate, în judeţ,
în ţară
− Locul de muncă poate fi ocupat de: bărbaţi, femei, pensionarii, studenţi, indiferent
x)
Se enumeră toate meseriile şi profesiile vacante cu specificaţiile corespunzătoare.
− Condiţii sociale asigurate: cazare, transport, creşă, grădiniţă, cantină
xx)
Toate informaţiile cuprinse în această fişă sunt codificate.
ŞEF SERVICIU PERSONAL
(Patron)
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Anexa nr. 3.8
Cerere pentru loc de muncă sau ajutor de şomaj
x) DMPS, Jud..................................................................................
Biroul........................................................................................
Nr. de evidenţă.........................................................................
Data completării........................................................................
x) Numele şi prenumele:
Buletin de identitate, Seria...............................Nr.
Sex..........................Stare civilă................................
Data naşterii..............................................................
Nr. de copii care beneficiază de alocaţie..................
x) Domiciliul stabil..................................................
x) Reşedinţa.............................................................
x) Meseria, profesiunea............................................
- Forma de calificare absolvită (pregătirea profesională)
x) Ultima şcoală absolvită (pregătirea profesională) şcoala generală,
şcoală profesională, liceu, şcoală postliceală, şcoală de maiştri, învăţământ superior
a) pentru absolvenţii în vârstă de 18 ani împliniţi:
Data absolvirii ultimei forme de învăţământ în anul curent.............
b) pentru tinerii lăsaţi la vatră:
Data lăsării la vatră în anul curent......................
c) pentru salariaţi:
Date privind ultima încadrare în muncă.................
Intreprinderea....................Localitatea.....................
Ministerul..........................Departamentul.................
Ultima meserie (profesie) avută.................................
Categoria de încadrare, clasa (gradaţia)....................
Vechimea totală în muncă: sub 1 an, 1-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15
ani şi peste
Natura raportului de muncă: durată nedeterminată, durată determinată
Data încetării contractului de muncă (articol conform Codului muncii).....
Capacitatea de muncă actuală: păstrată, redusă......................................
x) LOCURI DE MUNCĂ OFERITE
Nr. Data Unicrt.
tatea

Meseria
(funcţia)

Nr. dispoz. de Ofertă în baza comuni- Acceptul/refuzul unirepartizare
cării locului de muncă
tăţii (motivaţia)
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x) CURS DE CALIFICARE (RECALIFICARE)
Nr. Da- Centrul de calificare, Meseria Data începe- Data încheierii Observaţii (cursul a fost
crt. ta unitatea şi localitatea
rii cursului
cursului
întrerupt - motivaţie)

x) Luând în considerare datele de mai sus şi în baza următoarelor acte..................... cum şi declaraţia solicitantului pe proprie răspundere
că nu posedă alte surse de venit, este îndreptăţit să primească ajutor
de şomaj în valoare lunară de.......................lei, respectiv
de...................lei/zi
calendaristice,
începând
cu
date
de.......................şi o alocaţie lunară de stat pentru copii de..............lei
începând cu luna.........................
x) EVIDENŢA ZILELOR DE ŞOMAJ
luna
1

2

3

4

Ziua
5.........................................

31

x) PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ
Nr. Anul Luna Ajutor de şomaj Alocaţie de stat pentru copii
crt.
(lei)
(lei)

Total
(lei)

Nr. borde- Obs.
rou

x) Plata ajutorului de şomaj încetează sau se suspendă la data
de.....datorită:
- încadrării în muncă la unitatea..............
- întreruperii nejustificate a cursului de calificare început la data de......
- deţinerii unei surse de venit permanent dovedit prin...........................
- îndeplinirea obligaţiilor militare............................................................
- stabilirea domiciliului în străinătate......................................................
- arest preventiv la data de....................................................................
- refuzul repetat a două locuri de muncă oferite la data de....................
- neacceptarea înscrierii la un curs de calificare la data de...................
x) Alte informaţii în favoarea solicitantului
x) DECLARAŢIE........................................................................................
Subsemnatul...................................declar că am răspuns complet şi
în conformitate cu realitatea la toate rubricile luând totodată cunoştinţă cu
afirmaţiile neadevărate, precum şi neanunţarea imediată a unor schimbări
de situaţii care determină diminuarea sumelor cuvenite sau suspendarea
ajutorului de şomaj, constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii
Data,

Semnătura solicitantului,
Şef oficiu forţă de muncă,
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x) ANEXE:
- Cartea de muncă nr...........................................
- Certificat de calificare nr...................................
- Acte doveditoare de venit...................................
- Certificat de naştere copii....................................
- Alte acte care ar putea ajuta solicitantul pentru ajutor de şomaj

LISTA
lucrărilor publicate în colecţia
INSTITUTULUI DE ECONOMIE INDUSTRIALĂ
(DIN 1990 INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAŢIILOR
INTERRAMURI ŞI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE)
“STUDII DE ECONOMIE INDUSTRIALĂ”
1. Resursele energetice pe plan mondial, 1978
2. Perfecţionarea relaţiilor minister-centrală-întreprindere 1978
3. Consumul cumulat de resurse energetice pe produs-element de
analiză a structurii industriei, 1978
4. Eficienţa introducerii şi utilizării calculatoarelor de gestiune în organizarea şi conducerea unităţilor industriale, 2 volume, 1979
5. Strategia dezvoltării industriale în România – Lucrările sesiunii ştiinţifice din 7 iunie, 1979
6. Probleme economice ale asimilării produselor noi şi modernizării
celor existente, 1979
7. Determinarea consumului cumulat de resurse primare pe produs,
1979
8. Politici energetice naţionale şi consumul de energie, 1979
9. Incidenţa structurii pe ramuri a industriei asupra consumului de resurse, 1979.
10. Economia de energie în industria aluminiului, 1979
11. Eficienţa economică a utilizării fondurilor fixe – contribuţii metodologice, 1979
12. Estimarea cantitativă şi structurală a materialelor obţinute prin
scoaterea din uz a unor bunuri de folosinţă îndelungată şi evidenţierea posibilităţilor de recuperare a acestora de la populaţie, 1980
13. Evoluţia preţurilor internaţionale ale principalilor combustibili, 1980.
14. Ridicarea nivelului calitativ al activităţii economice în industrie –
Lucrările sesiunii ştiinţifice din 7 iunie. 1979, 1980
15. Proiecţii privind dezvoltarea economică şi energetică pe plan
mondial – Studiu documentar, 1980
16. Premise şi rezultate ale promovării creaţiei tehnico-ştiinţifice româneşti, 1980
17. Probleme economice ale asimilării produselor noi şi modernizării
celor existente, pe baza concepţiei proprii,1980
18. Perfecţionarea conducerii şi organizării activităţilor de cercetare şi
proiectare tehnologică, planificare a producţiei şi desfacere în activităţile în
activităţile industriale pe baza cunoaşterii cerinţelor pieţei, 1980
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19. Probleme ale eficienţei economice a autoutilării, 1980
20. Dezvoltarea în perspectivă a ramurilor industriale, 1980
21. Eficienţa economică a utilizării şi modernizării capacităţilor de
producţie mari consumatoare de energie din industria construcţiilor de maşini, 1980
22. Posibilităţi de dezvoltare a bazei de materii prime pentru industrie
prin recuperarea articolelor textile-încălţăminte, cauciucului, materialelor
plastice şi a hârtiei de la populaţie, 1981
23. Implicaţii economice ale modificării randamentelor energetice în
extracţia petrolului, a cărbunelui şi în producerea energiei electrice, 1981
24. Influenţa utilizării produselor noi şi modernizate asupra indicatorilor economici ai unităţilor productive beneficiare, 1981
25. Nivelul tehnic al produselor industriale şi progresul economic,
1982
26. Productivitatea muncii exprimată în unităţi ce timp de muncă şi influenţa dotării tehnice asupra evoluţiei acesteia, 1982
27. Evoluţia industriei bunurilor de consum în noua etapă a creşterii
economice din ţara noastră comparativ cu alte ţări, 1982
28. Rolul şi perspectivele industriei mici în România, 1982
29. Investiţiile şi utilizarea factorilor de bază ai procesului investiţional,
1982
30. Perfecţionarea bazei informaţionale privind gospodărirea resurselor materiale şi umane în întreprinderile industriale, 1982
31. Tendinţe ale evoluţiei cantitative şi structurale a producţiei principalelor grupe de produse în ramuri ale industriei grele în ţara noastră şi pe
plan mondial, 1982
32. Cerinţa faţă de industrie privind asigurarea agriculturii, în perspectivă, cu îngrăşăminte, tractoare şi maşini agricole, 1983
33. Elemente de perfecţionare a cadrului de relaţii minister-centraleîntreprinderi pentru creşterea eficienţei activităţii de producţie, în condiţiile
noului mecanism economico-financiar şi ale cerinţelor modificărilor în structura industriei, 1983
34. Determinarea evoluţiei investiţiilor în industrie luând în considerare modificarea nivelului şi structurilor producţiei, precum şi creşterea eficienţei economice a utilizării fondurilor fixe (cu aplicaţii în industria chimică),
1983
35. Orientări şi tendinţe în dezvoltarea subramurilor minereurilor metalifere şi nemetalifere, 1983
36. Asigurarea cu resurse minerale şi energetice din producţia internă. Programe ale dezvoltării industriei extractive şi energetice şi ale eforturilor ce le implică, 1983
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37. Orientarea producţiei industriei chimice, metalurgice şi a construcţiilor de maşini în funcţie de cerinţele economiei luând în considerare creşterea competitivităţii produselor şi posibilităţile de specializare şi cooperare,
1983
38. Orientarea producţiei bunurilor de folosinţă îndelungată în funcţie
de cerinţele pieţei luând în considerare creşterea competitivităţii produselor
şi posibilităţile de specializare şi cooperare, 1984
39. Orientarea producţiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei grele în cincinalul 1986-1990 şi în perspectiva anului 2000 – I. Tractoare, maşini agricole, utilaj alimentar şi frigorific, 1984
40. Orientarea producţiei de articole textile în raport cu cerinţele pieţei
şi cu posibilităţile de asigurare a materiilor prime de bază, 1984
41. Orientarea producţiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei grele în cincinalul 1986-1990 şi în perspectiva anului 2000 – II. Combustibili, lubrefianţi şi aditivi, carbochimie, îngrăşăminte chimice, pesticide,
1984
42. Orientarea producţiei din industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei în raport cu cerinţele pieţei şi cu posibilităţile de asigurare a materiilor
prime de bază, 1984
43. Aprecierea nivelului de organizare şi conducere a unităţilor industriale socialiste – Sistem complex de indicatori, 1984
44. Orientarea producţiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei grele în cincinalul 1986-1990 şi în perspectiva anului 2000 – III. Maşini
unelte pentru prelucrarea metalelor, mijloace ale tehnicii de calcul electronic, cabluri şi conductori electrici, 1984
45. Elemente de perfecţionare a cadrului organizatoric şi de conducere ale industriei în condiţiile modificărilor previzibile ale structurii industriei în
perspectivă, 1984
46. Orientarea producţiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei grele în cincinalul 1986-1990 şi în perspectiva anului 2000 – IV. Utilaj
petrolier, utilaj minier, utilaj energetic, construcţii navale, 1984
47. Contribuţia industriei la dezvoltarea unor ramuri ale economiei naţionale, 1984.
48. Orientarea producţiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei grele în cincinalul 1986-1990 şi în perspectiva anului 2000 – V. Produse
petrochimice de bază, materiale plastice, 1984
49. Orientarea producţiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei grele în cincinalul 1986-1990 şi în perspectiva anului 2000 – VI. Ţevi de
oţel, laminate fine pline şi plate, trefilate, 1984
50. Dezvoltarea şi diversificarea producţiei bunurilor chimice de uz individual şi creşterea calităţii şi eficienţei acesteia, 1985
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51. Perspective ale dezvoltării industriei de motoare electrice în contextul creşterii competitivităţii produselor şi al diminuării consumului de resurse, 1985
52. Creşterea nivelului tehnic şi calitativ al produselor industriei construcţiilor de maşini pe baza intensificării acţiunii factorilor calitativi, 1985
53. Creşterea nivelului tehnic şi calitativ al produselor pe baza specializării şi cooperării în ramura chimiei, 1985
54. Estimarea principalelor consumuri de resurse materiale şi energetice în perspectiva îmbunătăţirii structurii industriei la orizonturile anilor 1990
şi 2000, 1985
55. Creşterea eficienţei utilizării capacităţilor de producţie în industrie,
1985
56. Implicaţii economice ale valorificării zăcămintelor de resurse minerale şi energetice cu conţinut scăzut de substanţe utile şi condiţii dificile de
extracţie, 1985
57. Perfecţionarea organizării şi planificării aprovizionării tehnicomateriale în unităţile industriale, Partea I, 1985
58. Probleme actuale ale creşterii productivităţii muncii, în unele ramuri industriale (extracţia ţiţeiului şi metalurgia feroasă), 1985
59. Reducerea costurilor de producţie în vederea creşterii eficienţei
economice în industrie, 1985
60. Creşterea nivelului tehnic şi calitativ al unor grupe de produse reprezentative din ramuri ale industriei grele. Oţeluri aliate, autocamioane,
maşini-unelte, combine agricole, combustibili petrolieri, uleiuri şi aditivi,
1986
61. Creşterea eficienţei economice şi ridicarea nivelului calitativ al
producţiei din industria sticlei, porţelanului şi faianţei, 1986
62. Perfecţionarea organizării şi planificării aprovizionării tehnicomateriale în unităţile industriale, Partea a II-a, 1985
63. Atragerea în circuitul economic a zăcămintelor minerale cu conţinut scăzut de elemente utile şi obţinerea eficientă a unor resurse regenerabile, 1986
64. Aspecte ale activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi introducerea programului tehnic în România şi în alte ţări – Studiu
documentar, 1986
65. Reducerea costurilor consumurilor specifice de materii prime, materiale combustibile şi energie, prin îmbunătăţirea utilizării factorilor de producţie în vederea creşterii eficienţei economice în industrie şi în investiţii, în
1986
66. Studii şi cercetări în domeniul economiei industriale, sinteze, 1986
67. Creşterea productivităţii muncii în unele domenii ale industriei
construcţiilor de maşini, în 1986
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68. Creşterea nivelului tehnic şi calitativ a unor grupe de produse reprezentative din ramuri ale industriei grele, 1987
69. Fundamentarea eficienţei economice a exploatării zăcămintelor
de materii prime şi energetice cu conţinut scăzut de substanţe utile şi condiţii dificile de extracţie, a atragerii în circuitul economic a resurselor regenerabile, 1987
70. Cerinţe ale evoluţiei în perspectiva industriei mici şi locului acestuia în complexul economico-social naţional, în 1987
71. Creşterea productivităţii muncii în unele subramuri ale industriei
construcţiilor de maşini şi ale industriei extractive, în condiţiile dezvoltării
economice preponderent intensive, 1987
72. Adâncirea specializării şi integrării producţiei în unităţi industriale
în vederea asigurării creşterii eficienţei economice a activităţii productive,
1987
73. Reducerea costurilor de producţie şi gospodărirea fondurilor de
investiţii în vederea creşterii eficienţei economice în industrie (cu referire la
industria construcţiilor de maşini), 1987
74. Cerinţe actuale şi de perspectivă ale valorificării superioare a resurselor autohtone de materii prime pentru producţia industrială de bunuri
de consum, 1988
75. Modernizarea activităţii productive în ramuri ale industriei grele în
vederea creşterii eficienţei economice a acestei activităţi, 1988
76. Modernizarea şi flexibilizarea bazei tehnice în vederea creşterii
eficienţei economice în industrie, 1988
77. Asigurarea structural-calitativă cu forţă de muncă a industriei,
1988
78. Fundamentarea eficienţei economice a exploatării resurselor naturale, 1988
79. Flexibilizarea sistemelor de organizare ale unităţilor industriale, Partea I, 1988
80. Modernizarea şi flexibilizarea bazei tehnice de producţie în etapa
dezvoltării intensive – Factori ai modernizării bazei tehnice, 1989
81. Prelucrarea industrială şi valorificarea complexă a masei lemnoase şi a altor resurse din silvicultură, 1989
82. Forţa de muncă în industrie în condiţiile promovării progresului
tehnic, 1989
83. Flexibilizarea sistemelor de organizare ale unităţilor industriale –
Partea a II-a, 1989.
84. Fundamentarea deciziilor de atragere în circuitul productiv a resurselor naturale, 1989
85. Modernizarea tehnologiilor în vederea creşterii eficienţei productive în unele ramuri industriale – Partea I şi Partea a II-a, 1989
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86. Reducerea impactului proceselor de fabricaţie din ramurile chimie
şi metalurgie asupra mediului înconjurător, 1989
87. Specializarea organologică şi tehnologică şi complementaritatea
dimensională a unităţilor din industria construcţiilor de maşini, 1989
88. Creşterea contribuţiei industriei la valorificarea superioară a produselor agricole de origine vegetală, 1990
89. Indicatorii de apreciere a oportunităţii atragerii în circuitul economic a unor zăcăminte de substanţe minerale, 1990
90. Asigurarea economiei naţionale cu resurse energetice primare,
1991
91. Restructurarea cadrului de organizare şi conducere a industriei,
1991
92. Posibilităţi de restructurare a capacităţilor de producţie în industrie, în condiţiile creşterii autonomiei întreprinderilor, 1991
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Cuvânt înainte
Ocuparea şi folosirea resurselor de muncă, de departe cel mai important element al potenţialului economic al societăţii noastre, necesită soluţionare a numeroase, complicate şi controversate probleme ale funcţionării
pieţei muncii.
Cu intenţia de a contribui la elucidarea unor aspecte teoreticometodologice ale formării pieţei muncii în perioada de tranziţie, de a oferi
elemente de fundamentare a politicilor de gestiune a pieţei muncii, Institutul
de Economie Naţională a înscris în programul său de cercetare tema “Piaţa
muncii în perioada de tranziţie. Mecanisme şi politici de ocupare a forţei de
muncă şi combatere a şomajului”.
În partea I a lucrării1, elaborată în anul 1990, au fost abordate probleme privind conceptul, caracteristicile şi mecanismele pieţei muncii; dimensiunea şi factorii ofertei şi, respectiv, ai cererii de forţă de muncă; echilibrul cerere-ofertă de forţă de muncă ş.a.
Partea a II-a, elaborată în 1991, este consacrată analizei mecanismelor şi dispozitivelor de ajustare a pieţei muncii, de promovare a ocupării şi
combatere a şomajului. Se susţine ideea că, în perioada de tranziţie, ajustarea pieţei muncii este dependentă de promovarea unui “mix” de mijloace şi
mecanisme de sorginte liberală şi neokeynesistă, respectiv de flexibilizare a
ofertei de forţă de muncă şi susţinere a cererii.În consecinţă, autorii s-au
oprit asupra unor probleme cum sunt: politica de economisire şi investiţii;
capacitatea sectorului de servicii de a susţine procesul de ocupare şi cel de
restructurare a pieţei muncii; politica de învăţământ şi, respectiv, de reconversie profesională; extinderea şi diversificarea formelor atipice de ocupare;
politica de salarii.
Colectivul de autori, conştient că, într-o perioadă de rapide şi, adesea,
imprevizibile schimbări, de căutări, nu a putut da decât răspunsuri perţiale
sau elemente de răspuns la o problematică atât de complexă şi fierbinte,
mulţumeşte colegilor din institut, membrilor consiliului ştiinţific şi referinţelor
pentru aprecieri şi sugestii, rămânând în continuare deschis oricăror altor
sugestii. Suntem convinşi că lucrarea noastră nu reprezintă decât capul de
serie al unor viitoare studii privind piaţa muncii în România.
Autorii
“Economia reuneşte ştiinţa care constituie gândirea în termeni de modele şi arta care constituie alegerea modelelor în lumea contemporană.”
J. Maynard Keynes
1

Piaţa muncii în perioada de trecere la economia de piaţă. Dimensiuni. Caracteristici.
Tendinţe, CIDE, 1991.
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Capitolul 1
PIAŢA MUNCII ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE
ÎNTRE OCUPARE ŞI ŞOMAJ. MECANISME
ŞI POLITICI DE AJUSTARE A CERERII
ŞI OFERTEI DE FORŢĂ DE MUNCĂ
Fără a relua problematica abordată în partea în partea I a lucrării
noastre(1), reamintim doar ca punct de pornire că piaţa muncii întruneşte un
ansamblu de “calităţi” care-i conferă o poziţie centrală în sistemul economiei
de piaţă şi funcţii majore în menţinerea stabilităţii macroeconomice. Captează prin mecanismele generale de piaţă şi prin cele proprii semnalele emise
de celelalte pieţe, modelând, pe calea absorbţiei şi resorbţiei, dimensiunile
şi structurile cererii şi ofertei de forţă de muncă şi, respectiv, ale şomajul. Pe
de altă parte, transmite propriile semnale, formulează exigenţe vis-a-vis de
piaţa bunurilor şi serviciilor (inclusiv a capitalului), ca şi de cea monetarfinanciară.
Este, datorită particularităţilor demoeconomice şi sociopsihologice ale
mărfii care circulă pe această piaţă, ale sistemului de relaţii dintre agenţii
economici şi, respectiv, dintre partenerii sociali, cu deosebire în perioade
“tulburi”sau de ajustări structurale masive, o piaţă deosebit de sensibilă, cu
un potenţial exploziv şi destabilizat impresionant, greu de depăşit. În consecinţă, orice iniţiativă, orice măsură de natură economică şi socială, fie ea de
ordin strategic şi (sau) tactic, se cere abordată şi prin prisma interdependenţelor, a efectelor sale pe piaţa muncii, a înscrierii în zona de compatibilitate dintre nevoia stabilizării macroeconomice, pe de o parte, şi echilibrul între
autoprotecţia economică şi protecţia socială pe piaţa muncii, pe de altă parte.
Sigur, în raport cu structurile sale fundamentale exprimate prin cererea şi oferta de forţă de muncă, piaţa muncii are o anumită autonomie, regulile sale de joc. Dar, funcţionarea ei nu poate fi desprinsă de mediul economic şi social general în care fiinţează. Or, acest mediu este în permanenţă
supus unor presiuni şi influenţe dintre cele mai variate, contradictorii. Periodic, acumularea efectelor acestor influenţe provoacă noi deschideri, mutaţii
notabile în planul teoriei economice, inclusiv al teoriei pieţei muncii, cât şi în
cel al strategiilor şi politicilor de ajustarea acesteia. Dacă la aceasta adăugăm problematica complexă, specifică şi dificilă a liberalizării pieţei muncii
în perioada de tranziţie, avem în bună măsură motivaţia faptului că deschi-
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dem studiul nostru printr-un paragraf destinat caracterizării globale a mediului economic şi social al funcţionării pieţei muncii în România.

1.1. Contextul economico-social al liberalizării şi funcţionării
pieţei muncii
Liberalizarea pieţei muncii, intrarea acesteia în “legalitate” şi normalitate în România se produce, istoric vorbind, într-un moment în care, la nivel
global, regional şi al diferitelor economii naţionale, piaţa forţei de muncă suferă impactul acţiunii concomitente şi combinate a numeroşi factori, al unor
variante şocuri. În consecinţă, piaţa muncii se metamorfozează, cunoaşte
mutaţii apreciate de unii specialişti drept germeni ai unor modele viitoare de
ocupare şi utilizare a forţei de muncă(2).
Aceste transformări privesc, deopotrivă, structurile pieţei muncii, respectiv cererea şi oferta de muncă, instituţiile şi mecanismele de gestionare
a acesteia, comportamentele, modalităţile de implicare şi participare a agenţilor economici, ca şi pe cele de dialog şi concentrare socială.
În fond, dacă pe parcursul câtorva decenii de-a rândul, problemele
gestiunii pieţei muncii gravitau în jurul ocupării depline şi al unor garanţii
sociale în creştere, în prezent acestea se pun în termeni alternativi: ocupare
deplină – şomaj, rigiditate – flexibilitate, în cadrul închis - dacă un asemenea cadru există – al pieţii muncii şi respectiv, şomaj – inflaţie în ansamblul
politicilor structurile de stabilizare macroeconomică, şi într-un caz şi în altul,
mecanismul principal de reglare, de ajustare este preţul forţei muncii (costul
salarial) pe o piaţă concurenţială, alături de acesta şi în legătură cu el “lucrează” însă o serie de alte mecanisme care vizează mai ales echilibrul fizic
sau în unităţi de muncă al pieţei muncii.
Care sunt condiţiile în care funcţionează piaţa muncii şi problemele
cărora trebuie să le facă faţă?
1.1.1. Fără a face o analiză a situaţiei economiei mondiale, care de
altfel nici nu este obiectul nostru de studiu, remarcăm doar că potrivit datelor ONU la sfârşitul anilor 1990 economia mondială se înscrie pe o curbă
descendentă fiindcă caracterizată prin stagnarea şi recesiune(3).
Astfel, rata anuală de creştere a producţiei mondiale scade de la 3%
în anul 1989 la 1% în 1990 şi la 0,0% în anul 1991 în ţările dezvoltate cu
economie de piaţă scăderea este de 1,9 puncte procentuale, de la 3,3% în
anul 1989 la 1,4% în anul 1981; deosebit de alertă este curba scăderii producţiei în ţările din estul Europei şi în fosta Uniune Sovietică respectiv de la
1 la 4% în 1989 la 9,5% în anul 1991(4).
Asemenea evoluţie nu fac decât să amplifice şi să complice pasul în
care se află piaţa muncii din România încă, de la începutul anilor 1980, punând sub lupă eficienţa mecanismelor şi mijloacelor de ajustare a pieţei
muncii şi stabilizarea macroeconomică.
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Ocuparea forţei de muncă – în fond, raţiunea de a fi a acestei pieţe –
se degradează. Echilibrul dintre cererea şi oferta de forţă de muncă devine
mai fragilă; pragul (zona ocupării depline) se deplasează spre baza, formelor de ocupare se diversifică, tinzând să iasă din modelul tipic, tradiţional,
permiţând o mai mare flexibilitate, accentuând, însă, şi procesele de
precarizare a ocupării. Într-un anume sens, piaţa muncii evoluează astăzi
între flexibilitate şi precaritate; graniţele care circumscriu zona de compatibilitate dintre ocupare şi utilizare eficientă, dintre ocupare şi şomaj se estompează. Dacă cu cca 20-30 de ani în urmă, în condiţiile promovării mai mult
sau mai puţin generalizate a politicilor de sorginte keynesistă, “rata naturală”(5) a şomajului pendula în jurul a 2-3% în prezent sunt puţine ţările Suedia, Japonia – care mai ating asemenea performanţe; în opinia specialiştilor,
în condiţiile actuale ale evoluţiei economice, rata naturală a şomajului, numită de unii şi rata de suportabilitate, tinde să penduleze în jurul valorii de 45% în consecinţă şomajul de proporţii, incluzând toate categoriile de forţă
de muncă, rebel la măsurile de combatere în cadrul obişnuit, normal al protecţiei sociale, pare a se fi instalat ca un element structural de bază a pieţei
muncii pentru o lungă perioadă de timp. Şomajul masiv şi cronic este frecvent apreciat ca preţ al victoriei împotriva inflaţiei (!), al ţinerii în frâu, al
reprimării prin politicile de austeritate a proceselor inflaţioniste (tabelul nr. 1).
Segmentarea pieţei muncii, stratificarea ei pe două niveluri (“two-tier
society”) se adâncesc atât pe calea unei noi redistribuţii a forţei de muncă
pe cele două pieţe duale – cea principală şi, respectiv, cea secundară – cât
mai ales prin diversificarea formelor de ocupare, multe dintre acestea având
conotaţie de precare. Mai mult, în condiţiile înăspririi regimului liberei circulaţii a forţei de muncă în încercarea de stăvilire a exodului din ţările din est
spre cele vestice, piaţa neagră, subterană a muncii tinde să depăşească,
dacă nu prin proporţii, atunci prin efecte, aşa-numita “piaţă gri”, secundară,
necompetitivă, instabilă a muncii(6) etc.
Tabelul nr. 1
Rata de şomaj standardizatăx) în unele ţări membre OCDE,
în perioada 1988-1991xx)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Ţara
OCDE total
OCDE Europa
CEE
Canada
SUA
Japonia

1988 1989 1990 1991
(tr. I)
6,7 6,2
6,1
6,6
9,5 8,6
8,1
8,3
9,9 8,4
8,4
8,6
7,7 7,5
8,1
10,1
5,4 5,2
5,4
6,4
2,5 2,3
2,1
2,0

ian.
6,4
8,2
8,5
9,6
6,1
2,0

Pe luni
febr.
mart.
6,6
6,8
8,3
8,4xxx)
8,6
8,6xxx)
10,2
10,4
6,4
6,8
2,0
2,1

apr.
...
...
8,7xxx)
10,1
6,5
2,1
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Nr.
crt.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
x)

Ţara
Australia
Noua Zeelandă
Belgia
Finlanda
Franţa
Germania
Irlanda
Italia
Olanda
Norvegia
Portugalia
Spania
Suedia
Regatul Unit

1988 1989 1990 1991
(tr. I) ian.
7,2 6,1
6,9
8,6
8,3
5,6 7,1
7,7
9,9
9,5
9,7 8,1
7,9
8,4
8,3
4,5 3,4
3,4
5,2
4,4
10,0 9,4
9,0
9,1
9,1
6,2 5,6
5,1
4,5
4,5
16,3 15,0 14,0 14,8 14,4
11,0 10,9 9,9
10,0 10,0
9,2 8,3
7,5
7,4
7,5
3,2 4,9
5,2
5,3
...
5,7 5,0
4,6
...
...
19,1 16,9 15,9 15,6
...
1,6 1,4
1,5
2,1
1,9
8,5 7,1
6,9
8,2
7,8

Pe luni
febr.
mart.
8,5
9,1
9,6
10,5
8,4
8,5
5,6
5,7
9,2
9,3
4,5
4,4
14,7
15,1
...
...
7,5
7,2
5,3
...
...
...
15,6
...
2,3
2,3
8,1
8,6

apr.
9,0
...
8,5
...
9,4
4,4
15,5
...
...
...
...
...
2,3
8,9

Rata de şomaj standardizată este calculată ca raport între numărul de şomeri – orice
persoană în vârstă de muncă, fără un loc de muncă, în căutarea unei ocupaţii remunerate, înscrisă la o agenţie de forţă de muncă – şi populaţia activă totală.

xx)

Date corectate de variaţiile sezoniere.

xxx)

Estimări.

Sursa: Principaux indicateurs economiques, iunie 1991, OCDE, Paris, 1991, p. 22-23.

În condiţiile extrem de sumar menţionate, piaţa muncii se remarcă în
raport cu celelalte pieţe, după cum se ştie, printr-o rigiditate naturală şi
(sau) dobândită incomparabil mai mare, prin intervenţii directe ale “grupurilor de presiune” în mecanismele naturale de ajustare a cererii şi ofertei de
forţă de muncă. În virtutea acestor particularităţi este acuzată, făcută vinovată de rezultatele modeste sau, în unele cazuri, insuccesele în planul reatingerii, regăsirii nivelului de ocupare acceptabil, convenabil tuturor factorilor
implicaţi, al politicilor de venituri, bugetare şi financiare de stabilizare macroeconomică. Mai mult, dezvoltându-se ca o piaţă protejată – prin legislaţia
muncii, instituţiile pieţei şi cele de concertare, de raportul de forţe dintre partenerii de negociere – este acuzată că – prin costul salarial direct şi indirect
ridicat – agravează dificultăţile proceselor de adaptare a producţiei la imperativele noilor condiţii economice ale dezvoltării, frânează creşterea competitivităţii interne şi internaţionale, a profitului şi, în consecinţă, relansarea
economiei şi în final ocuparea, crearea de noi locuri de muncă, descurajează angajarea de forţă de muncă, stimulează formele precare de ocupare şi
munca la negru. Altfel spus, devine propriul său duşman.
În faţa acestor “ameninţări”, soluţia asupra căreia au convenit în cele
din urmă toţi partenerii-patronat, sindicate, organisme guvernamentale –
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este cea a flexibilităţii pieţei muncii, integrată într-o concepţie şi o strategie
nouă, cuprinzătoare de gestiune a resurselor umane, care alături de cererea şi oferta de forţă de muncă include productivitatea, progresul tehnologic,
organizarea muncii, sistemele salariale, formarea profesională, ansamblul
raporturilor profesional-salariale şi sociale, intervenţii permanente dar selective pe piaţa muncii.(7)
Astfel concepută, flexibilizarea pieţei muncii este mijlocul principal de
modelare a ofertei de forţă de muncă, de protejare, în principal pe această
cale, a ocupării şi nu prin mijloace administrativ-legislative. Este, în acelaşi
timp, răspunsul prompt la incidenţele şi exigenţele noilor tehnologii vis-a-vis
de factorul uman. Răspunde cu deosebire nevoilor unor categorii de forţă de
muncă – tineri, femei – sau unor sectoare de activitate. Teoretic vorbind,
implică o altă organizare a vieţii active, favorizează diversificarea formelor
de viaţă profesională şi respectiv de ocupare, noi raporturi între educaţieformare şi ocupare, între muncă-timp liber etc. De aceea, în opinia multor
specialişti, flexibilizarea pieţei muncii apare ca răspunsul cel mai potrivit,
ca ax al susţinerii ocupării, prin adaptarea operaţională a ofertei la cerere.
Flexibilizarea (elasticizarea, adaptarea) pieţei muncii – convenabilă
pe termen scurt, din punct de vedere economic, cu deosebire patronatului –
apare deci ca “soluţiilor” tinde să capete caracterul unei strategii multiforme.
În legătură cu aceasta aş dori să fac în continuare câteva precizări.
Prima: în gestionarea pieţei muncii, flexibilitatea nu trebuie nici într-un
fel opusă locului de muncă. În opinia noastră ambele sunt necesare şi dezirabile pe o piaţă a muncii în stare de normalitate. Problema practică, deosebit de dificilă, cu varii răspunsuri, este cea a echilibrului dintre securitate
(protecţia) ocupării a locului de muncă şi nevoia de flexibilitate(6).
A doua: în niciun context, flexibilitatea pieţei muncii nu este un panaceu, o terapie aplicabilă cu aceleaşi bune rezultate oricărei boli(6) ea răspunde inegal diferiţilor factori implicaţi. Şi ceea ce este mai grav în planul
protecţiei sociale generale şi al autoprotecţiei economice, cuprinde pericolul
precarizării ocupării, degradării statului profesional şi social, şi chiar al sărăciei.
Nu întâmplător şi unii specialişti consideră că flexibilitatea este: “un
rău necesar...”, “o altă alternativă în lipsa altora”, “răul cel mai mic preferabil
şomajului”.
În fine, a treia precizare – pe care o considerăm extrem de relevantă
pe planul politicii economice şi sociale – se leagă de faptul că flexibilizarea
condiţiilor de ocupare şi utilizare a forţei de muncă reprezintă o piesă importantă a dispozitivului de ajustare a pieţei muncii, de înnoire a structurilor
economice.
Dar numai o piesă. În absenţa altor piese, a altor subansamble, respectiv a unor politici coerente de stabilizare macroeconomică, de creştere şi
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dezvoltare economică, rămâne doar un mijloc de redistribuire a şomajului şi a lipsei de muncă şi câştig a sărăciei.
1.1.2. Deplasările menţionate îşi au originea şi reflexul în evoluţia teoriei economice în general, în cea a pieţei muncii cu deosebire.
Din acest punct de vedere, mi se pare util de a marca câteva momente, semnificative – după părerea mea – pentru traiectoria teoriilor cu privire
la piaţa muncii.
În primul rând, mai bine de trei decenii gândirea economică cu privire
la echilibrarea pieţii muncii, ca şi acţiunea practică în acest domeniu, au fost
dominate de teoria lui Keynes. Şi într-adevăr lucrarea lui J.M.Keynes, “Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, dobânzii şi a banilor”, este o operă de
referinţă a ştiinţei economice a acestui secol, fundament al politicilor de
ajustare macroeconomică pe baza stimulării, încurajării cererii efective, inclusiv a celei de forţă de muncă, a intervenţiei puterii publice pe piaţa muncii.
În al doilea rând, la sfârşitul anilor ’60 când limitele teoriei şi ale politicilor de inspiraţie keynesistă au devenit evidente, este antamat procesul de
reînnoire a teoriei macroeconomice a ocupării. Se vorbeşte de procesul de
construire a unei noi teorii macroeconomice a ocupării – ca o componentă a
teoriei generale – care nu înseamnă neapărat respingerea nediferenţiată a
fundamentelor teoretice şi a “medicinei” keynesiste, ci luare în considerare a
noilor condiţii economice – în speţă fragilizarea ocupării depline, şomaj
permanent, de proporţii, inflaţie. În legătură cu aceasta, Edmond Malinvaud
– unul din pionierii acestei inovări a teoriei economice cu privire la ocupare
şi şomaj – menţiona referindu-se la insuficienţele politicilor de ajustare conjuncturală puse în operă în jurul anilor ’70 – următoarele “Teoria keynesistă
care ne inspiră nu este inexactă, cum pretind spiritele lipsite de originalitate;
dar ea este incompletă şi nu tratează anumite fenomene devenite esenţiale”(8).
În al treilea rând am remarca faptul că procesul de înnoire a teoriei
keynesiste, în concepţia unor postkeynesişti, vizează reajustarea acesteia
la evoluţia mondială. “Principiile teoriei keynesiste – egalizarea economiilor
şi investiţiilor, incitarea la investiţii, distribuţia venitului, rolul statului şi altele
– nu trebuie aplicate într-un context strict naţional, ci într-o perspectivă internaţională”(9). În acest mod, se vizează crearea unei cereri efective suficiente la scara mondială, capabilă să asigure ocuparea deplină, ameliorarea
nivelului de viaţă printr-o nouă distribuţie a bogăţiei.
În concepţia susţinătorilor ei, aceasta presupune, printre altele: tranziţia de la “cererea de întreţinere” a aparatului productiv în funcţiune la o “cerere creatoare”, singura capabilă să stimuleze investiţiile, să relanseze economia, de la aplicarea principiilor şi postulatelor keynesiste în context naţional la cel internaţional:”...politica keynesistă nu mai poate asigura în frontierele înguste ale unei singure ţări ocuparea deplină şi controlarea inflaţiei.
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Dimpotrivă..., prin reajustarea teoriei keynesiste la evoluţia condiţiilor economice şi sociale intervenite în ultimele două decenii şi adoptarea unui mod
de a gândi problemele devenite mondiale, numai politica keynesistă rămâne
valabilă şi eficace”(9).
În al patrulea rând, apariţia unei noi teorii cu privire la echilibrul şi stabilizarea macroeconomică – cea a economiei “ofertei” cu puternice rezonanţe pe piaţa muncii şi o largă audienţă în ţările dezvoltate cu economie de
piaţă. Flexibilizarea pieţei muncii este, în fapt, “produsul” acestei teorii, expresia ei fidelă. Dacă teoriile keynesiste şi postkeynesiste, şi mecanismele
de ajustare fundamentate pe ele sunt legate de cererea efectivă, teoria ofertei – cum o defineşte de altfel şi numele – este orientată spre ajustarea,
elasticizarea ofertei. Care sunt principalele elemente de fundamentare a
acestei teorii din perspectiva pieţei muncii?
a) Salariul – ca preţ al muncii – este prea mare, insuficient adaptat
condiţiilor pieţii. În consecinţă costul prea mare al ofertei de muncă devine
sursă de blocare a funcţionării pieţei muncii, de şomaj.
b) Diferenţele relative de salarii (în plan sectorial, profesional, teritorial
sunt prea mici, nu încurajează şi nu susţin mobilitatea forţei de muncă motivaţia muncii.
c) Mobilitatea redusă a forţei de muncă devine factori de blocare a
ajustărilor structurale.
d) Costurile nesalariale excesiv de mari conduc la creşterea şomajului.
e) Sistemele de protecţie a ocupării inclusiv cele legislativ, sunt extrem de rigide împiedică adaptarea ofertei de forţă de muncă la varietăţile
conjuncturale ale cererii, descurajarea angajarea, menţinerea unui nivel de
ocupare atins.
f) Sistemele de protecţie socială, ca şi negocierile salariale constituie
tot atâtea bariere în calea “mobilităţii” salariului minim, îngreunând practic
procesele de echilibrare a pieţii muncii, în funcţie de evoluţia economiei.
g) Adepţii teoriei ofertei apreciază că politicile de ajustare structurală
“stimulează” şomajul şi amplifică costul acestuia, în cea mai mare parte suportat fie de agenţi economici, fie de bugetul public. Pe cale de consecinţă,
pe termen mediu şi lung, sporeşte costul protecţiei sociale şi deficitul bugetar, “încurajează” inflaţia fără a reduce şomajul şi a susţine ocuparea.
În doctrina keynesistă, ocuparea deplină era asigurată prin creşterea
(relaxarea) cererii efective, mecanismele monetare şi bugetare având funcţia de a controla nivelul ocupării şi şomajului.
În teoria ofertei, instrumentele monetare şi bugetare sunt utilizate
pentru ajustarea ofertei la cerere pe calea unor politici salariale “strânse”
(politica salariilor mici; moderarea creşterii salariilor ş.a.), a comprimării costurilor muncii vii, inclusiv prin renunţarea la unele garanţii sociale sau aplicarea lor diferenţiată. Implică în planul gestionării resurselor de muncă pasajul
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de la decizii macro la micro decizii şi intervenţii; multe probleme ale ajustării
cererii şi ofertei de forţă de muncă tind să fie soluţionate în interiorul pieţei
interne a fiecărei firme. Ca atare, şomajul este “negociat” înainte de toate la
nivel, microeconomic; acestea nu exclud o anumită rată de şomaj la nivel
macro, rata care iese din sfera deciziilor micro-economice, care nu poate fi
stăpânită şi controlată decât la scara macrosocială.
În această nouă abordare, priorităţile sunt inversate, dereglementarea
devine regulă, cuvântul de ordine nu mai este lupta împotriva şomajului şi a
consecinţelor sale, ci libera capacitate de a utoreglare a pieţei muncii de
ajustare prin eliminarea constrângerilor sociale şi juridice, stimulând creşterea şi ameliorând competitivitatea, revigorând profiturile şi relansând investiţiile(10).
1.1.3. Liberalizarea pieţei muncii constituie o componentă indispensabilă a reformelor economice din ţările est-europene. După o lungă perioadă de timp, în care – din raţiuni ideologice şi politice – problemele reale ale
funcţionării unei veritabile pieţe a muncii erau cu grijă ocolite, în prezent, în
condiţiile destructrării – restructurării economiei, în general, şi a industriei cu
deosebire, acestea devin prioritare pe agenda organismelor guvernamentale, patronale, sindicale şi, nu în ultimul rând, a cercetării ştiinţifice economice şi sociologice(11). Cu atât mai mult cu cât piaţa muncii din ţările esteuropene suportă un dublu impact – cel al condiţiilor internaţionale şi evident, al propriilor condiţii de dezvoltare. Câte ceva despre acestea din urmă.
Tabelul nr. 2
Evoluţia unor indicatori sintetici în perioada 1989-1991,
în ţările est-europene
Ţara şi PIB Producţia Export Import Rata Rata şo- Balanţa Cursul de
anul
inflaţiei majului comercială schimb
România
1989
-9,9
-2,1
6,1
3,8
1,0
0,0
2,3
14,5
1990
-10,2 -22,0
3,5
5,2
27,0
0,0
-1,7
34,7
1991x)
-10,2 -20,0
3,2
3,9
130,0
3,6
0,7
180,0xx)
Bulgaria
1989
0,4
-1,1
7,9
10,0
6,4
0,0
-2,1
0,86
1990
-11,8 -10,7
6,4
8,9
26,3
1,6
-2,5
2,15
1991x)
-19,8 -12,0
6,1
6,5
200,0
2,7
-0,4
18,0xxx)
Cehoslovacia
1989
1,4
1,0
14,3
17,1
1,4
0,0
-2,8
15,0
1990
-3,1
-3,7
13,5
19,0
15,0
1,0
-5,5
18,2
1991x)
-9,8
-4,5
13,7
16,5
40,0
2,8
-2,8
29,0xxx)
Polonia
1989
-0,2
-2,5
15,6
17,4
251,0
0,3
-1,8
1439,0
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Ţara şi PIB Producţia Export Import Rata Rata şo- Balanţa Cursul de
anul
inflaţiei majului comercială schimb
1990
-12,0 -28,8
18,6
14,7
684,0
6,1
3,9
9500,0
1991x)
-3,7
-5,7
18,6
18,8
80,0
7,3
-0,2
11392,0xxx)
Ungaria
1989
-9,2
-1,0
10,9
12,4
17,5
0,5
-1,5
59,1
1990
-3,5
-10,0
10,8
12,6
28,2
1,6
-1,8
63,2
1991x)
-6,0
-12,0
11,4
11,3
36,0
2,9
-0,1
75,0xxx)
x)

Estimări.

xx)

Luna noiembrie.

xxx)

Luna august.

Sursa: The Economist, septembrie 1991.

Datele de mai sus se pretează la variate comentarii. Fără a intra în
analiza cauzelor care au provocat şi menţin asemenea evoluţii negative,
îngrijorătoare, reţinem doar câteva procese şi tendinţe cu efecte directe în
planul funcţionării pieţei muncii, şi anume:
− declinul generalizat al economiei: în 1991 faţă de 1990, PIB scade
cu valori cuprinse între -3,7% în Polonia şi – 19,8% în Bulgaria,
destructurarea şi “căderea liberă” a producţiei industriale fiind, în
toate ţările, principalul factor de antrenare cu efecte de propagare
în toate sectoarele (în aceeaşi perioadă, -20% în România, -12%
în Bulgaria şi Ungaria etc.);
− deteriorarea relaţiilor economice externe; sporirea importurilor, în
condiţiile reducerii – cu excepţia Poloniei şi Ungariei, în care faţă
de 1989 se înregistrează uşoare creşteri a exporturilor şi, în consecinţă, deteriorarea balanţei comerciale;
− devalorizarea monedei naţionale, adesea în valuri;
− creşterea ratei inflaţiei; în 1991, aceasta era de 200% în Bulgaria,
130% în România 80% în Polonia (faţă de 684% în 1990), 40% în
Cehoslovacia şi 36% în Ungaria;
− apariţia şi creşterea (recunoaşterea oficială şi publicarea informaţiilor) şomajului; rata de şomaj avea în august 1991 valori cuprinse
între 6 şi 1% în Polonia şi 2,7% în Bulgaria. Dacă în 1989, cu excepţia Poloniei şi Ungariei în care procesele de reformă economică
începuseră cu mai mulţi ani în urmă, atât rata inflaţiei, cât şi cea a
şomajului erau “reprimate”, ţinute în frâu prin mijloace administrativ-birocratice, odată cu debutul procesului de liberalizare a economiei şi punerea în operă a unor programe de stabilizare macroeconomică aceşti doi indicatori în mod firesc îşi recâştigă calitatea
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de măsură a stării de sănătate şi funcţionalitate a organismului
economic, de indicatori de alertă, de avarie.
Dimensiunile şi evoluţiile acestora pun o problemă de politică economică extrem de dificil de soluţionat, cel puţin pe termen scurt, în condiţiile în
care economia cu deosebire producţia sunt în declin: cea a alegerii între
inflaţie şi ocupare; o rată înaltă a inflaţiei şi ocupare deplină şi respectiv o
inflaţie stăpânită, controlată cu o rată relativ ridicată de şomaj.
Dacă pe piaţa bunelor şi pe cea financiar-valutară cererea depăşeşte
oferta pe piaţa forţei de muncă, dimpotrivă oferta depăşeşte cererea. În ambele situaţii aceste raporturi tind să se deterioreze. La aceasta se adaugă şi
promisiunea socială a unor probleme moştenite de la vechiul sistem.
În echilibrarea acestor procese fundamentale rezidă, de fapt, rolul deosebit de important şi funcţiile mecanismelor de ajustare a cererii şi ofertei
de forţă de muncă. Cu menţiunea că funcţionarea pieţei muncii în – ţările
est-europene este totuşi, în prezent, esenţial diferită de cea din ţările dezvoltate cu economie de piaţă.
Ţările est-europene sunt puse în faţa soluţionării unor probleme ale
pieţii muncii care, în alte spaţii economice, şi-au găsit de mult rezolvarea,
astăzi căutându-se alt tip de soluţii.
Raportul dintre piaţa muncii şi protecţia socială – legată de unele
efecte ale funcţionării primeia – pare să constituie în perioada de tranziţie,
după evoluţiile de până acum, un teren accidentat mai mult de confruntare
decât de consens, grevând costul social al tranziţiei. Ele se cer analizate cu
multă grijă, în relaţiile lor reciproce cu toate componentele reformei economice; este nevoie de a găsi zona de convenabilitate, suportabilitate şi accesibilitate între economic şi social, fără a transforma piaţa muncii într-o “piaţă
a protecţiei sociale”, a afecta nejustificat de mult prezentul şi a ipoteca viitorul. Ceea ce trebuie să recunoaştem, nu este deloc uşor.

1.2. Progrese şi limite în funcţionarea pieţei muncii
în România
Procesul de liberalizare şi restructurare a pieţei muncii, de creare a
condiţiilor minime indispensabile funcţionării acesteia, a fost antamat în a
doua jumătate a anului 1990. Este vorba, printre altele de elaborarea pachetului de legi care reglementează raporturile colective şi individuale de
muncă, reforma salariilor în protecţia socială a şomerilor, recalificarea şi
reintegrarea şomerilor în activitate etc(12); de creare, la nivel naţional, judeţean, municipal şi orăşenesc a unor instituţii ale pieţei – oficiile de forţă de
muncă şi şomaj – instituţionalizarea unor structuri de negociere şi concertare la nivel global, intersectorial şi de firmă; adecvarea sistemului
informational al pieţei muncii noilor realităţi din economie. La crearea mediu-
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lui de funcţionare a pieţei muncii concură însă ansamblul măsurilor de ordin
legislativ, organizatoric şi instituţional care, sub cele mai diferite aspecte,
marchează şi jalonează tranziţia la economia de piaţă.
1.2.1. Reglementările legislativ-instituţionale – care marchează un
program uriaş în direcţia organizării pieţei muncii – nu asigură automat, de
la sine, intrare acesteia în normalitate. În fond, funcţionarea pieţei muncii
este în bună măsură restricţionată, prinsă într-un cleşte între câteva procese şi fenomene economice, diferite ca natură, sens şi intensitate a acţiunii:
a) Logica internă a mecanismelor pieţei. Într-o perioadă de dezechilibru grav şi, din păcate, în creştere între cererea şi oferta de bunuri şi servicii
în favoarea primeia, ca şi între cererea şi oferta de forţă de muncă, de
această dată în favoarea celei din urmă, funcţionarea normală a pieţei ar
cere concurenţa, mobilitatea factorilor de producţie, inclusiv a forţei de muncă, flexibilitatea dispozitivelor de ajustare inclusiv a salariilor, împinge cu
necesitate pe prim-plan eficienţa profitabilitatea în utilizarea fiecărei surse.
Or, atâta vreme cât comunicarea între cererea de forţă de muncă tot mai
comprimată şi oferta în extensie este întreruptă punctele lor de interferenţă
şi contact fiind tot mai slabe şi îndepărtate este evident că numai cu indulgenţă, pe segmente limitate, se poate aprecia că procesele de ocupare –
utilizare a resurselor de muncă sunt guvernate de piaţa muncii.
b) Degradarea funcţiei şi capacităţii productive a economiei, erodarea
puternică – tinzând spre cote extrem de joase – a funcţiei de economisire şi
investiţii alterează practic, funcţionalitatea pieţei muncii. În condiţii de penurie, de adâncire a discrepanţei dintre cererea şi oferta de bunuri şi servicii,
încercarea de stabilizare macroeconomică numai prin mecanismele politicii
bugetare, fiscale, monetare de credit are puţine şanse de reuşită. Atât timp
cât declinul producţiei şi al investiţiilor asociat cu o serie de fenomene asociale (furt, corupţie), nu este stopat, iar economia relansată piaţa muncii se
“deplasează” în sens unic – cel al degradării condiţiilor şi nivelului
ocupării, al precarizării, stratificării mergând până la polarizare.
c) Având în vedere structura economică, cu deosebire cea industrială
moştenită, piaţa internă, supusă unui proces drastic de comprimare,
dereglementarea relaţiilor economice externe, pierderea unor pieţe şi segmente de piaţă. Acest efect – prea puţin sau poate deloc evaluat la adevăratele sale proporţii şi consecinţe într-o anumită etapă – corelat cu procesul
timid al înnoirii tehnologice, inclusiv a produselor, cu calitatea slabă şi
competivitatea redusă a acestora, blochează accesul pe alte pieţe externe,
generând o adevărată “foame”, “goană” după valută, accentuând criza şi
deruta agenţilor economici.
d) Liberalizarea, prea puţin pregătită şi controlată, a preţurilor pe o piaţă (!) destructurată şi distorsionată, devalorizările în valuri ale monedei naţionale – inclusiv prin trecerea la convertibilitatea internă, de cont curent –
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au accelerat procesele inflaţioniste. “Competiţia”, cursa preţuri – salarii asociată cu dereglări ale raporturilor relative de salarii ca urmare a “intervenţiei”
unor grupuri de presiune pare a se fi instalat ca o permanenţă, conducând
la o inflaţie galopantă, la fragilizarea protecţiei sociale. Şi, ceea ce ni se pare deosebit de periculos din optica funcţionării normale a pieţei muncii, a
revigorării motivaţiei muncii şi susţinerii pe această cale a creşterii economice şi asigurării unui nivel decent al protecţiei sociale, salariul îşi pierde tot
mai mult atributul de “preţ al forţei de muncă”, legătura cu producţia,
cu rezultatele muncii, cu productivitatea. În acest proces sunt implicate
şi negocierile salariale şi comportamentele, uneori conservatoare, alteori
haotice ale agenţilor economici.
Salariul, ale cărui dimensiuni şi evoluţii sunt dictate de mişcarea ascendentă şi accelerată a preţurilor şi nu de calitatea muncii, de performanţă
vrem nu vrem, recunoaştem sau nu îşi modifică natura şi funcţiile. Devine
principala formă de protecţie socială a salariilor, una foarte scumpă, din
moment ce producţia şi productivitatea se reduc(13) apreciem că această
problemă a relaţiilor dintre autoprotecţia economică prin salariul care, prin
definiţie ar trebui să se formeze şi să se plătească în raport cu munca –
cantitatea, calitatea şi rezultatele acesteia – şi protecţia socială prin mijloace specifice este una din problemele cheie ale aşezării pieţei muncii pe propriile-i picioare alte funcţionalităţi ale relaţiilor dintre piaţa muncii şi celelalte
pieţe.
Se poate spune că nu dispunem de condiţiile absolut necesare unei
asemenea stricte delimitări, nici de partea pieţii muncii ca atare şi nici de
cea a protecţiei sociale. Atâta timp cât piaţa (pieţele) sunt neconsolidate, iar
sistemul productiv dereglat, agenţii economici – întreprinzătorii şi forţa de
muncă – cu şi partenerii sociali transferă, în cadrul unei economii care se
vrea de piaţă, comportamente ale economiei socialiste de comandă. O parte, şi nu mică, a subocupării şi lipsei de muncă o găsim “ocupată” în producţie. Poate şi din motive legislative, licenţierile masive – pe care le-ar cere
proporţiile producţiei şi imperativul sporirii eficienţei - nu s-au produs. În
consecinţă, se plăteşte mai puţin ajutor de şomaj, dar mai multe salarii.
S-a intrat într-un cerc vicios care acum pare fără ieşire.
Pentru un observator străin este paradoxal, de neînţeles, cum este
posibil să se păstreze aproximativ acelaşi nivel de ocupare în condiţii de
reducere drastică a producţiei.
1.1.2. Configuraţia pieţii muncii – aşa cum am arătat şi cu alte prilejuri
rămâne marcată pentru multă vreme de presiunea ofertei de forţă de muncă
asupra cererii, continuu alimentată de sporul natural al resurselor de muncă,
ca şi de funcţionarea ca atare a pieţii muncii. Evident, fenomenul nu este
liniar; prezintă o seamă de particularităţi în profil structural, sectorial şi de
ramură teritorială, ca şi în cele educaţional-profesional etc.
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1.2.2.1. Cu privire la evoluţia populaţiei ocupate
Tabelul nr. 3
Populaţia ocupată la 1 ian. 1990 şi 1 ian. 1991, pe ramuri de activitate
Nr.
crt.
1
A
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4
5
6
7
8

Ramura
TOTAL ROMÂNIA, din care:
Ramuri în care populaţia ocupată scade
Industrie
Construcţii
Silvicultură
Transporturi
Gospodărie comunală
Cercetare ştiinţifică
Alte ramuri
TOTAL (-)
Ramuri în care populaţia ocupată creşte
Agricultură
Telecomunicaţii
Circulaţia mărfurilor
Învăţământ, cultură, artă
Ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială
Finanţe, credit, asigurări
Administraţie
Uniuni, asociaţii, culte
TOTAL (+)

1990

- mii persoane 1991
±

10945,7

10839,5

-106,2

4169
766,7
44
675,3
533,6
141,2
104
x

4015,1
653,1
40,5
655,1
527,7
133,3
98,3
x

-153,9
-113,6
-3,5
-20,2
-5,9
-7,9
-5,7
-310,7

3012,3
81,8
648,9
372,8
292,3
35,3
53,8
14,7
x

3056,4
97,2
678,5
452,5
303,9
43,8
67,9
16,5
x

+44,1
+15,4
+29,6
+79,4
+11,6
+8,5
+14,1
+1,8
204,5

Sursa: Calculat pe baza datelor din Balanţa resurselor de muncă, la 1 ianuarie 1990 şi,
respectiv, la 1 ianuarie 1991, CNS, 1991.

La o scădere a populaţiei ocupate cu 106,2 mii persoane între 1 ianuarie 1990 şi 1 ianuarie 1991 - potrivit datelor de balanţă -, rata de ocupare
a resurselor de muncă creşte de la 80,7% la 81,8%, întrucât resursele de
muncă scad mai repede decât populaţia ocupată. Este inclus aici şi efectul
pensionării anticipate din 1990, dacă ţinem seama de faptul că “resursele
de muncă în pregătire” se reduc de asemenea.
Poate cea mai notabilă deplasare, care într-un anume sens rupe o
evoluţie de decenii, restructurează vechiul modei de ocupare, priveşte diminuarea la nivelul întregii economii naţionale a populaţiei ocupate; schimbarea poziţiei ramurilor în susţinerea procesului de ocupare. Astfel, diminuarea
ocupării (-310,7 mii persoane) este “suportată” în principal de industrie (153,9 mii persoane, construcţii – 113,6 mii persoane şi transporturi – 20,2
mii persoane), restul distribuindu-se între cercetarea ştiinţifică (!), gospodăria comunală, silvicultură ş.a. Sporul ocupării (204,5 mii persoane) s-a reali-
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zat în ramuri, cum sunt: învăţământ, circulaţia mărfurilor, telecomunicaţii,
administraţie, ocrotirea sănătăţii.
Efectul net al acestor mişcări (±) a fost reproducerea cu peste 100 mii
persoane a populaţiei ocupate.
În mod normal, aceste deplasări interramuri ar trebui să se constituie
în tendinţe de durată. Din păcate, nu dispunem de informaţii pentru caracterizarea acestor procese în anul 1991.
Categoria socioprofesională care a “răspuns cel mai prompt” la semnalele fragile ale unei pieţe a muncii în formare este reprezentată de salariaţi (graficul nr. 1 şi tabelul nr. 4).

Graficul nr. 1. Dinamica resurselor de muncă, a populaţiei ocupate,
salariaţilor şi altor categorii de populaţie ocupată

135
Tabelul nr. 4
Numărul de salariaţi la 1 ianuarie 1990 şi la 1 ianuarie 1991,
pe ramuri de activitate
Nr.
crt.

Ramura

1990

1991

1991/1990
+
TOTAL
8023,9 7902,6
296,5
175,2
1 Industrie
3973,1 3847,2
125,9
X
2 Construcţii
709,7
653,1
105,3
X
3 Agricultură
481,2
527,1
X
46
4 Silvicultură
44
40,5
3,5
X
5 Transporturi
623,8
609,4
14,4
X
6 Telecomunicaţii
81,8
97,2
X
15,4
7 Circulaţia mărfurilor
643
636
7
X
8 Gospodărie comunală
469,5
442,7
26,8
X
9 Învăţământ, cultură, artă
364,3
443,2
X
78,9
10 Cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică 141,2
133,3
7,9
X
11 Ocrotirea sănătăţii
292
303,9
X
11,9
12 Finanţe, asigurări, credit
35,3
43,8
X
8,5
13 Administraţie
50,2
64,5
X
14,3
14 Uniuni, asociaţii, culte
11,6
11,8
X
0,2
15 Alte ramuri ale economiei
103,3
97,6
5,7
X
Sursa: Calculat pe baza datelor din Balanţa resurselor de muncă, la 1 ianuarie 1990 şi,
respectiv, la 1 ianuarie 1991, CNS, 1991.

O ultimă remarcă priveşte contribuţia modestă, încă, a sectorului privat, inclusiv a lucrătorilor pe cont propriu, la conturarea unei noi hărţi a ocupării (tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 5
Populaţia ocupată în sectorul particular
la 1 ianuarie 1990 şi 1 ianuarie 1991
Nr. crt.
Activitatea
1990
1
Activităţi industriale
40,3
2
Construcţii
16
3
Gospodării individuale ale producătorilor agricoli
464,2
4
Transporturi
51,3
5
Vânzători particulari
2
6
Vânzători în comerţul intercooperatist
3,9
7
Gospodărie comunală
10,4
8
Liber profesionişti
3,1
Sursa: Calculat pe baza datelor din Balanţa resurselor de muncă, la 1
respectiv, la 1 ianuarie 1991, CNS, 1991.

- mii persoane 1991
±
52,4
+12,1
22,7
+6,7
734,7 +270,5
45,5
-5,8
38,3
+36,3
4,2
+0,3
30,6
+20,2
4,7
+1,6
ianuarie 1990 şi,
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1.2.2.2. Cu privire la dimensiunea şi dinamica şomajului
Apreciam în lucrarea elaborată în 1990 şi în alte studii ulterioare că,
spre sfârşitul anului 1991, rata de şomaj va gravita spre 10% din populaţia
activă sau chiar mai mult. Prin aceasta ne diferenţiem sensibil de o serie de
aprecieri ale organismelor guvernamentale(14).
Se confirmă sau nu anticipaţiile noastre: Nu şi Da.
Nu, în măsura în care sistemul nostru informaţional şi chiar comportamentale oamenilor(15) nu permit încă înregistrarea cu rigurozitatea necesară a persoanelor care solicită şi caută un loc de muncă, ca şi în măsura în
care ritmul şi dimensiunile aplicării reformei – cel puţin în unele segmente
ale sale – au fost mai lente decât presupuneam(15).
Da, în măsura în care facem corecturile de rigoare, în opinia noastră
absolut necesarepentru măsurarea, pe cât posibil, cât mai reală a şomajului
şi non ocupării, pornind chiar de la definiţia mai restrânsă a categoriei de
“şomer” din legislaţia românească. Avem în vedere, în principal, următoarele categorii de şomeri (sau de şomaj): a) şomajul tehnic, ale cărui proprietăţi
în luna noiembrie 1991 se situau între 850 mii şi 1 milion de persoane. După
toate probabilităţile, sunt puţine şanse ca acesta să fie redus, chiar dacă
indivizii, ca atare, sunt supuşi, impactului său perioade mai scurte (prin rotaţie); b) sub ocuparea vizibilă şi cea invizibilă – măsurate prin utilizarea timpului de muncă şi, respectiv, nivelul productivităţii muncii. În industrie, de
pildă, care deţine cea mai mare pondere în structura pe ramuri a salariaţilor,
subocuparea se întinde în limite largi şi elastice, de la câteva procente până
la 20-30% din numărul salariaţilor în unele ramuri sau inteprinderi. În ipoteza că fenomenul subocupării ar fi asanat, menţinând actualele condiţii de
producţie, numai din industrie s-ar disponibiliza între 750 mii şi 1 milion de
persoane. Din raţiuni diverse asupra cărora nu ne oprim, reducerile de personal de până acum nu sunt atât rezultatul unor raţionamente şi criterii economice, ci al unora de altă natură, cu legături mai îndepărtate cu producţia;
c) şomajul sezonier, frecvent cu deosebire în unele sectoare de activitate şi
categorii de forţă de muncă; d) în prezent, cca 1 milion de persoane salariate sunt navetişti, având domiciliul în altă localitate decât la locul de muncă.
Chiar dacă prin efectul legii funciare o parte a acestora va opta pentru agricultură, o altă parte rămâne să îngroaşe rândurile şomerilor; e) în fine, nu
este lipsit de interes de a face precizarea că nu toate persoanele care caută
loc de muncă sunt înscrise la un oficiu de forţe de muncă şi şomaj.
Dar, dincolo de aceste aprecieri care pot fi considerate şi speculaţii,
să analizăm fenomenul de şomaj pe baza datelor statistice de largă circulaţie, care poartă girul organelor de specialitate (MMPS, CNS).
La mijlocul lunii noiembrie 1991, în România existau înregistrate peste 336 mii persoane în căutarea unui loc de muncă, faţă de 120 mii în octombrie 1990; aproximativ 60% din acestea beneficiază de alocaţii de şomaj, iar cca 19% erau în şomaj de peste 6 luni.
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Tabelul nr. 6
Numărul persoanelor în căutarea unui loc de muncăx) în evidenţa
oficiilor de forţă de muncă, în perioada iunie-noiembrie 1991
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
x)

Perioada

Total perDin care:
soane în Beneficiari ai Persoane înscrise la ofi- Persoane
căutarea ajutorului de ciile de forţă de muncă în şomaj
unui loc de şomaj (potrivit care nu beneficiază de de peste
muncă
Legii 1/1991)
ajutor de şomaj
6 luni
11 iunie 1991
169939
104436
65503
30 iulie 1991
217055
150079
66976
2 septembrie 1991 237777
168412
69365
1 octombrie 1991
260489
183685
76804
18 noiembrie 1991 336295
192193
80188
63914

Spre deosebire de statistica oficială, care operează cu două noţiuni, într-o anumită
măsură, ambigue: “Numărul persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.
1/1991” şi respectiv “Numărul persoanelor aflate în evidenţa oficiilor de forţă de muncă”
(exclusiv prima categorie), considerându-i şomeri doar pe cei care beneficiază de prevederile Legii nr. 1/1991, în încercarea noastră de a surprinde mai bine dimensiunile
fenomenului şi a ne apropia de statistica internaţională, folosim noţiunea de “persoane
în căutarea unui loc de muncă” ca măsură a şomajului, indiferent dacă persoanele respective au sau nu dreptul la alocaţie de şomaj.

Sursa: Buletin statistic de informare publică, nr. 6, 7, 8, 9/1991, MMPS.

În plan teritorial, din motive demografice şi economice, situaţiile se diferenţiază sensibil (anexa nr. 1, diagrama nr. 1). Dar, ceea ce trebuie reţinut
sub acest aspect nu este atât numărul ca atare al şomerilor într-o zonă sau
alta – care în opinia unor specialişti nu sunt de natură să ne îngrijoreze (!) -,
deşi îşi are semnificaţia sa, ci mai ales analiza comparativă a ponderii judeţului în numărul total de salariaţi şi, respectiv, în cel al şomerilor (anexa nr. 2).
În 25 de judeţe, ponderea judeţului în numărul total al şomerilor este
mai mare decât în cea a salariaţilor, ceea ce indică la nivel local o piaţă a
muncii mai tensionată. Diferenţele dintre cele două ponderi sunt apreciabile
în judeţe, cum sunt: Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Buzău, Neamţ, Galaţi, Suceava, Tulcea, Vaslui.
Dincolo de dimensiunile ca atare ale şomajului, care, comparativ cu
alte ţări din estul Europei, se menţin, chiar dacă “dirijat”, reduse, ceea ce ne
dă măsura tensionării pieţei muncii este creşterea deosebit de alertă a
acestora – o medie lunară de peste 22 mii persoane (anexa nr. 3).
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Diagrama nr. 1. Numărul total de şomeri la 1 oct. 1991
Tabelul nr. 7
Creşterea numărului total de persoane în căutarea unui loc de muncă,
total ţară şi în unele judeţe, în perioada 11 iunie 1991-1 octombrie 1991
Nr.
crt.

Judeţul

Total Din care: beneficiază de ajutor de
şomaj
1 Total
53,7
75,9
2 Sibiu
102,1
109
3 Timiş
95,9
77,8
4 Vâlcea
88,7
131,1
5 Mun. Bucureşti
87,1
88
6 Sălaj
75,9
103,9
7 Călăraşi
74,7
74,7
8 Constanţa
74,3
74,3

- în % Nr. Judeţul Total Din care: beneficrt.
ciază de ajutor de
şomaj
9 Olt
74,3
80,0
10 Mureş
74,0
85,4
11 Tulcea
72,6
88,2
12 Bihor
69,3
92,5
13 Harghita 65,9
101,6
14 Botoşani 65,1
81,0
15 Bacău
63,2
93,1
16 Iaşi
62,9
124,7
17 Vaslui
60,7
71,1

Evident că, în spatele acestor creşteri relative, se găsesc sporuri absolute foarte variate, oscilând între -605 persoane în judeţul Giurgiu şi +
5564 persoane în mun. Bucureşti. Sporul de peste 90 mii persoane în căutarea unui loc de muncă în 4 luni se concentrează în judeţele Arad, Bacău,
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Botoşani, Constanţa, Dolj, Iaşi, Suceava şi municipiului Bucureşti etc. (diagrama nr. 2).

Diagrama nr. 2. Creşterea numărului de şomeri la 1 octombrie
faţă de 11 iunie 1991
Deşi în sfera de incidenţă a şomajului intră toate categoriile de forţă
de muncă, în mod firesc şi, totodată, nefiresc, unele dintre acestea se dovedesc mai vulnerabile, altele mai “rezistente”.
Analiza populaţiei în şomaj – în limitele informaţiilor disponibile – după o
serie de caracteristici demografice (sex, vârstă), educaţional-profesionale,
economice (motivele pentru care se află în stare de şomaj, durata şomajului)
prilejuieşte o serie de constatări şi corelaţii nu numai interesante, dar şi utile
pentru politica de ocupare şi combatere a creşterii şomajului (tabelul nr. 8).
Tabelul nr. 8
Unele din principalele caracteristici ale populaţiei
în căutarea unui loc de muncă, total economie
1
2
3
4
5

Femei
Muncitori
Studii medii
Studii superioare
Şomeri prin restrângere de activitate

11 iunie 1991
60,8
72,4
6,3
2,3
54

- în % din total 1 octombrie 1991
59,8
75,7
8,3
2,6
57,7
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Cea mai vulnerabilă categorie de forţă de muncă este reprezentată de
femei – aproximativ 60% din numărul total al persoanelor în căutarea unui
loc de muncă, pondere superioară celei pe care o deţin în numărul salariaţilor. Motivaţiile sunt diverse: unele ţin de nivelul de pregătire al forţei de
muncă feminine; altele, de o mai mare rigiditate a forţei de muncă feminine
în raport cu bărbaţii; altele, de atitudinea conducătorilor de întreprinderi etc.
Peste 75% din şomeri sunt muncitori, iar aproape 11% persoane cu
pregătire medie şi superioară; 57,7% din numărul persoanelor în căutarea
unui loc de muncă au devenit şomeri ca urmare a “restrângerii de activitate”,
un asemenea şomaj poate fi considerat şomaj conjunctural, în măsura în
care ar fi rezultatul fluctuaţiei vremelnice a cererii; dar poate fi şomaj structural în măsura în care este consecinţa restructurării producţiei, reprofilării,
retehnologizării, reorganizării etc. Pe judeţe acest tip de şomaj involuntar
pendulează între 24 şi 6% în Galaţi şi 93,2% în Arad.
Aceste din urmă cifre ne permit să punem în evidenţă şi o altă trăsătură: mai bine de 40% din numărul persoanelor în căutarea unui loc de
muncă sunt persoane nou intrate pe piaţa muncii, în populaţia activă, în
timp ce 57,7% erau deja persoane active.
Şomajul ca element structural al pieţei muncii merită studii cu mult mai
aprofundate decât de-am putut face noi aici. După cum necesită elucidarea
ansamblului de probleme de ordin teoretico-metodologic, privind definirea şi
măsurarea şomajului, colectarea şi prelucrarea informaţiilor necesare(15).
Acestea sunt probleme asupra cărora ne propunem să revenim cu alte prilejuri.
Acum şi aici, am dori să mai prezentăm un singur indicator de mare
sinteză şi utilitate în modelarea nu numai a politicii de ocupare, ci şi a celei
de stabilizare macroeconomică: rata de şomaj.
Tabelul nr. 9
Rata de şomaj la 11 iunie, 2 septembrie şi 1 octombrie 1991,
pe total economie
11 iunie
2 sept.
1 oct.
1. Rata totală de şomajx)
2,4
3,3
3,7
2. Rata de şomaj indemnizatxx)
1,5
2,4
2,6
x)
Raportul între numărul total de persoane în căutarea unui loc de muncă în evidenţa
oficiilor de forţă de muncă şi numărul de salariaţi.
xx)
Raportul între numărul de şomeri care beneficiază de ajutor de şomaj şi numărul de
salariaţi al persoanelor care contribuie la formarea fondului de ajutor de şomaj.
Sursa: Calculat pe baza datelor publicate în Buletinele statistice de informare publică, nr.
6, 8, 9/1991, CNS, Bucureşti, 1991.

Înainte de orice comentariu, pentru a avertiza asupra unor erori de interpretare sau de comparare, două precizări de ordin metodologic ni se par
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absolut necesare: a) pentru calculul ratei de şomaj, din lipsa informaţiilor
statistice cu privire la populaţia activă, şi totodată, principalul canal de alimentare a şomajului; b) deşi am calculat rata de şomaj în două modalităţi –
total şi respectiv, îndemnizat – apreciem, spre deosebire de o serie de surse guvernamentale, că cea mai expresivă este rata totală de şomaj; ea măsoară mai exact solicitările de locuri de muncă decât rata de şomaj indemnizat, care are o sferă mai îngustă de cuprindere(15).
La prima vedere, rata de şomaj din România se înscrie în limitele
considerate astăzi normale, naturale situându-se mult sub nivelul celor din
ţările dezvoltate cu economie de piaţă. Mai mult, dacă ne-am lăsa seduşi de
dimensiunile ei, făcând abstracţie de o serie de procese erodante din sfera
ocupării şi utilizării forţei de muncă, am putea spune, evident cu uşurinţă, că
România se află în/sau aproape de situaţia de ocupare deplină(16).
Realitatea, însă, este mai complicată, mai nuanţată şi cu mult mai
grav. În primul rând, sistemul nostru informaţional este însă deficitar; în fapt,
nu reuşeşte să exprime adevăratele proporţii ale fenomenului. În al doilea
rând, se menţine o “rată normală suportabilă, de şomaj” cu preţul conservării în diferite sectoare ale economiei, înainte de toate în industrie, a unor
efective de personal excedentar în raport cu volumul producţiei şi productivităţii, ale unor uriaşe pierderi de timp de muncă (plătit cu tarife majorate).
Aceasta nu este altceva decât şomaj – vizibil şi invizibil – plătit, însă, cu un
preţ mai mare, cu certe efecte antieconomice, inflaţioniste, destabilizatoare.
În al treilea rând, şi asupra acestei particularităţi dorim să insistăm ceva mai
mult, în profil teritorial mărimea ratei de şomaj se întinde pe o plajă foarte
largă: între 0,9% în judeţul Braşov şi 10,2% în judeţul Tulcea, la 1 oct. 1991
(anexa nr. 5).

Diagrama nr. 3. Rata de şomaj în luna octombrie 1991
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Subliniem această particularitate tocmai pentru a atrage atenţia asupra problemelor speciale care se pun într-o zonă sau alta, asupra importanţei pieţelor muncii locale şi încurajării mobilităţii teritoriale.
Tabelul nr. 10
Gruparea judeţelor după mărimea ratei de şomaj la 1 octombrie 1991
Peste 5%
Tulcea
(10,2)
Botoşani
(9,2)
Vaslui
(8,9)
Bistriţa-N
(8,5)
Ialomiţa
(8,4)
Neamţ
(6,7)
Suceava
(6,7)
Buzău
(5,8)
Galaţi
(5,7)
Maramureş (5,6)
Mehedinţi
(5,5)
Teleorman (5,5)
Dolj
(5,4)
Vrancea
(5,4)
Bacău
(5,1)

Rata de şomaj
Între 3,7%-5%
Între 2%-3,7%
Brăila
(4,9) Mureş
(3,5)
Olt
(4,9) Harghita
(3,4)
Sălaj
(4,9) Covasna
(2,9)
Vâlcea
(4,9) Bihor
(2,9)
Hunedoara
(4,8) Călăraşi
(2,4)
Caraş-Severin
(4,7) Arad
(2,4)
Iaşi
(4,5) Alba
(2,1)
Satu Mare
(4,4) Argeş
(2,0)
Constanţa
(4,0)
Dâmboviţa
(3,9)

Până la 2%
Prahova
(1,9)
Sibiu
(1,4)
Mun. Bucureşti (1,1)
Timiş
(1,0)
Gorj
(1,0)
Braşov
(0,9)

Notă: Cifrele din paranteză reprezintă rata totală de şomaj din fiecare judeţ.

Din 41 de unităţi teritoriale, în 25 de rate de şomaj este superioară
mediei pe ţară (3,7%); Moldova – deopotrivă, particularităţilor demografice
şi economice – concentrează judeţele cu cele mai ridicate rate de şomaj: 9
din cele 14 în care rata de şomaj depăşeşte 5% (diagrama nr. 3); sub media
pe ţară se situează de regulă zonele cu nivel mai ridicat de dezvoltare economică, cu un profil economic compex şi cu un spor demografic redus.
Pentru mai multă relevanţă, aceste date ar trebui completate cu informaţii privind subocuparea vizibilă şi, respectiv, invizibilă care, fără niciun
dubiu, este mai mare în judeţele sau unităţile teritoriale cu profil industrial.
Prin acestea dorim să spunem doar că şi în judeţele în care rata de şomaj
este mică, de neglijat ar spune unui specialist, presiunea ofertei excedentare de forţă de muncă pe piaţa muncii este, în realitate, mai puternică.
Într-un orizont de timp pe care-l considerăm scurt, agenţii economici
(inclusiv forţa de muncă, consumatorii) nu vor mai putea suporta sau accepta costul menţinerii în activitate a unui personal excedentar. Va fi, probabil,
momentul în care şomajul va primi un nou “impuls”.
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Spre sfârşitul anului 1991 şi începutul anului 1992, pe măsură ce restructurarea privatizarea şi eficientizarea producţiei se vor accelera, este de
presupus că rata şomajului va exploda, îndreptându-se spre 10-15 % (în
primul rând, pe seama eliberării din industria surplusului de personal, apreciat în prezent la cca 20-30% din numărul actual al salariaţilor). De altfel,
zonele care vor resimţi cel mai puternic şi direct impactul tranziţiei şi restructurării vor fi cele cu potenţial economic, mai ales industrial, ridicat. În
consecinţă, restructurările în planul resurselor de muncă, disponibilizările
cele mai însemnate (în cifre absolute) se vor concentra în aceste spaţii geografice (Prahova, Braşov, Cluj, Timiş, Iaşi, Piteşti, Craiova, mun. Bucureşti)
şi, cu precădere, în anumite sectoare industriale – petrochimie, construcţii şi
maşini, electrotehnică, metalurgie, materiale de construcţii ş.a.. Sigur în parte, efectul de disponibilizare din anumite zone, sectoare, profesii va fi compensat prin apariţia de noi locuri de muncă în alte sectoare – socialculturale, turism, sectorul privat. Dar, pentru o bună perioadă de timp, efectul net va fi defavorabil ocupării forţei de muncă; în condiţiile crizei acute de
resurse financiare, viteza de dispariţie a unor locuri de muncă este de presupus că va fi mai mare decât cea a creării unora noi. La aceasta se adaugă şi obstacole – economice, sociopsihologice, - comportamentele de loc de
neglijat de care se izbeşte mobilitatea forţei de muncă în toate formele ei.
În economie în prezent şi, cu atât mai mult, în viitorul nu prea îndepărtat, vor coexista toate formele de şomaj, chiar dacă acum cele de recesiune
(restrângerea activităţii) conjunctural şi cel fricţional par a fi dominate. Deocamdată, şomajul structural este, încă, în germene, din moment ce procesele de modernizare şi retehnologizare a industriei sunt doar incipiente, au
caracterul unor insule pe o mare învolburată.
În acelaşi timp, trebuie subliniat un fenomen semnificativ pentru piaţa
muncii, şi anume: perspectivele resorbirii şomajului sunt extrem de fragile, în unele situaţii practic nule. Astfel, la mijlocul lunii noiembrie 1991,
pentru un număr de peste 336 mii persoane în căutarea unui loc de muncă,
erau vacante ceva mai puţin de 4000 de locuri de muncă (3757), ceea ce
echivalează cu aproximativ 90 de persoane pentru un loc de muncă (!); mai
mult, în condiţiile în care numărul şomerilor creşte, în medie pe lună, cu
peste 20000 persoane, de la intrarea în funcţiune a instituţiei şomajului au
fost integrate în producţie cca 33000 persoane (inclusiv absolvenţi din promoţia 1991). În condiţiile menţionate, durata şomajului pentru o parte importantă a celor care solicită locuri de muncă tinde să depăşească 6 luni – în
noiembrie 1991 numărul şomerilor pentru care încetase plata ajutorului de
şomaj era deja de aproximativ 64000. Dacă economia evoluează pe aceeaşi curbă de până acum, este probabil ca această durată să penduleze
undeva între 9 şi 12 luni, iar, pentru categoriile de şomeri care depăşesc o
anumită vârstă apropiindu-se de pensie să fie nevoie de alte forme de protecţie socială(16).
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Pentru a conştientiza şi a sensibiliza caracterul dramatic pe care poate să îl capete combaterea şomajului, menţionăm că, în practică – potrivit –
experienţei internaţionale – creerea de noi locuri de muncă creşterea posibilităţilor de ocupare au un efect limitat asupra reducerii şomajului, întrucât o
parte importantă a locurilor de muncă suplimentare sunt ocupate de noii
veniţi pe piaţa muncii. În consecinţă, pentru a resorbi şomajul, a reduce rata
de şomaj este nevoie de viteza de creare şi evident, numărul locurilor de
muncă nou creat, să fie suficient de mare pentru a permite integrarea în activitate a sporului natural al resurselor de muncă şi reocuparea unei părţi a
populaţiei aflate în şomaj. Şi, trebuie să recunoaştem economia României
nu este deocamdată, în situaţia de a susţine o asemenea rată de creare a
unor noi locuri de muncă ci, dimpotrivă. Şi această, fără a mai lua în discuţie diferenţele enorme dintre structura cererii şi ofertei de forţă de muncă.
1.2.3. Din perspectiva identificării mecanismelor de ajustare a pieţei
muncii, demersul nostru de până acum are, cel puţin ca intenţie, o dublă
justificare.
1.2.3.1. Prima dintre acestea vizează sensibilizarea celor implicaţi şi
interesaţi asupra problemelor pieţei muncii, privită nu ca oricare altă piaţă,
ca o piaţă ordinară, nu numai ca o “instituţie autonomă” cu propriile sale legalităţi şi reguli de joc, ci şi în cadrul sistemului de legături cu celelalte pieţe.
De astfel, piaţa muncii nu poate funcţiona înaintea statuării regulilor jocului
pe celelalte pieţe. Şi chiar şi după ce acestea au devenit viabile, funcţionale,
piaţa muncii rămâne cea mai imperfectă fragilă şi vulnerabilă, necesitând în
permanenţă corecturi, intervenţii de partea cererii sau, după caz, de cea a
ofertei capabile să susţină stabilitatea macroeconomică.
Aşa de pildă, în condiţiile presiunii generalizate a cererii ale unei oferte de bunuri şi servicii nesatisfăcătoare, utilizarea doar a unor politici austere, monetare şi bugetar, orientate doar sau prioritar spre contractarea cererii
vor agrava problemele pieţii muncii şi, respectiv, ale ocupării şi autoprotecţiei economice, întrucât pe piaţa muncii oferta este sensibil mai mare decât
cererea. Iată, deci, că a acţiona exclusiv prin politici de ajustare structurală
– monetare, fiscale, bugetare, inclusiv prin descurajarea economisirii şi investiţiilor – fără a spori oferta de bunuri şi servicii în termeni reali, nu este
profitabil pentru piaţa muncii. Dimpotrivă, dacă, pe termen foarte scurt, întro situaţie de criză gravă, o asemenea soluţie poate fi acceptată, pe termen
mediu poate deveni dramatică, distorsionând, în fapt, o stabilitate construită
pe baze şubrede.
Oricum am privi piaţa muncii, nu putem face abstracţie de faptul că
resursele de muncă – sub aspect numeric – cantitativ şi structural – calitativ
– sunt factorul principal, activ, resursa nelimitată a creşterii economice în
orice economie şi, poate înainte de toate, în cele retardate; că între muncă
şi capital există nu numai relaţii de complementaritate ci şi de substituţie; că
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grija faţă de capitalul uman inclusiv investiţia în aceasta este factor de propulsare a unei economii şi societăţi(17,18).
În opinia noastră în virtutea acestor calităţi potenţialităţi ale resurselor
de muncă, piaţa muncii este o piaţă importantă în angrenajul stabilizării macroeconomice, un stâlp de rezistenţă al acesteia. În consecinţă, se cere
abordată cu prioritate, de pe poziţii economice, a capacităţii ei productivcreatoare şi numai în plan secundar, derivat, de pe cele ale protecţiei sociale, ca alternativă certă şi de durată a soluţionării unora din tensiunile pe care
le suportă(19).
În fond, din punctul de vedere al funcţionării pieţei muncii ca atare, se
caută un răspuns calificat, real şi credibil la următorul cuplu de probleme: a)
ocupare deplină – fără şomaj; b)ocupare eficientă – şomaj – protecţie socială a şomerilor. Aceasta din urmă ar putea fi abordată şi ca o corelaţie: salarii-şomaj-preţuri-inflaţie.
Fără a insista prea mult, judecând după experienţa ţărilor esteuropene, ocuparea deplină în sens exhaustiv, practic, nu a existat; este
reflexul unei concepţii extensive de dezvoltare, ineficientă din punct de vedere al susţinerii creşterii economice, al cererii unei economii performante şi
competitive. Sub numeroase aspecte, a îmbrăcat mai mult caracterul unei
anume protecţii sociale generalizate, nefiind, în fapt, decât o simulare a
ocupării depline. Limitele economice şi sociale ale modelului nu au întârziat
să apară. În deceniul opt criza globală şi structurală a ocupării şi utilizării
forţei de muncă s-a instalat ca o permanenţă, economia suportând tot mai
greu costul supraocupării şi subutilizării.
Criza ocupării forţei de muncă nu ocoleşte nici ţările dezvoltate, numai
că geneza şi soluţiile combaterii sale sunt altele.
Prin prisma experienţei ţărilor dezvoltate, ataşate şi ele o lungă perioadă de timp conceptului şi politicilor de ocupare deplină, putem
vorbi, pe de o parte, de un prag al ocupării depline, compatibil cu ocuparea de echilibru, de diferenţierea acestuia pe ţări sau grupe de ţări
şi, cu certitudine, de deplasarea acestui prag spre cote mai reduse de
ocupare; pe de altă parte, de o “rată naturală a şomajului”, evident
compatibilă cu cea de ocupare, situată în jurul a 2-3%(20).
Ocuparea deplină cu orice preţ – bazată pe principiile doctrinei
keynesiste, ale gestionării şi susţinerii cererii efective – a condus, în cele din
urmă, pe drumuri înfundate, politicile microeconomice, cu deosebire cele ale
pieţei muncii, dovedindu-se incapabile să controleze, aşa cum se credea şi
se dorea, inflaţia şi repartiţia veniturilor(21).
Soluţia credem că nu este respingerea tel-quel a necesităţii realizării
unui nivel cât mai înalt posibil de ocupare, ci încercarea de a găsi zona de
convenabilitate şi acceptabilitate a sistemului de legături dintre ocupareşomaj-protecţie socială pe piaţa muncii. Un nivel de ocupare convenabil şi
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acceptabil, în condiţiile date, ar trebui să asigure utilitatea integrală a timpului de muncă, folosirea eficientă a forţei de muncă ocupate, creşterea producţiei şi productivităţii muncii; să asigure prin sistemul de reparaţie a plusului de productivitate între profit şi salariu, condiţii de creare a noi locuri de
muncă, de reocupare şi reintegrare în activitate a şomerilor ş.a., totodată
limitând efectele inflaţioniste ale unor creşteri nejustificate şi necontrolate
ale costului forţei de muncă.
Aceasta ar presupune, concomitent cu o anumită protecţie legislativă
a ocupării, o mai mare elasticitate a condiţiilor de ocupare la nivel microeconomic sau local, un grad crescut de mobilitate a forţei de muncă, în fapt,
un echilibru între stabilitate şi mobilitate, astfel încât să fie evitat fenomenul
de precarizare, de deteriorare a pieţei muncii.
Pe de altă parte, aceasta implică un nivel acceptabil şi suportabil al
ratei de şomaj. Acceptabil pentru forţa de muncă care se “emancipează”
prin ieşirea dintr-un model de ocupare anacronic şi ineficient, dar, care asigură un grad înalt de securitate al locului de muncă, chiar dacă în condiţii
precare de plată, şi cele de muncă, are nevoie de motivare a muncii. Suportabil pentru economie, mai precis pentru agenţii economici şi forţa de muncă
ocupată. Fără îndoială că rata mare de şomaj – dincolo de risipă de potenţial uman şi competenţă, de eroziune economică, psihologică şi socială – este prea scumpă pentru economie. Se poate transforma dintr-un instrument
de frânare a inflaţiei, pe seama creşterii costului salarial direct într-unul de
incitare a acesteia pe calea sporirii cotelor de participare a agenţilor economici şi respectiv, a persoanelor ocupate – a costului indirect al forţei de
muncă – la formarea fondului de ajutor de şomaj.
Efecte similare are şi indexarea salariilor(22). Sigur, soluţionarea practică a acestor probleme necesită studii aprofundate, informaţii pertinente.
Credem, însă; că acestea trebuie să-şi aibă sediul la nivel microeconomic,
acolo unde cererea se întâlneşte cu oferta de forţă de muncă, evident, fără
a neglija sau minimaliza funcţiile colectivităţilor locale şi ale statului în reglarea acestor procese.
Dincolo de multe consideraţii care s-ar mai putea face asupra acestor
corelaţii – vitale pentru starea de sănătate şi funcţionalitate a organismului
economic social, ceea ce ne interesează în contextul lucrării noastre priveşte profilaxia şi terapeutica acestora în perioada de tranziţie. Noi credem că
revenirea economiei pe linia de plutire şi apoi relansarea ei sunt dependente – cel puţin din optica pieţei muncii – de punerea concomitent, în operă a
unor politici de gestionare a creaţiei, respectiv, a forţei de muncă, combinată cu cele de adaptare structurale, monetar – financiare, bugetare,
de preţuri etc., capabile să stăpânească, să controleze rata inflaţiei, să evite căderea într-un proces de durată de inflaţie galopantă. Funcţionarea pieţei muncii nu poate fi benefică, profitabilă pentru toţi participanţii, decât dacă
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se integrază într-un context general de dinamism şi inovare, de creştere
şi dezvoltare la toate nivelurile de decizie economică şi politică, atât pe
termen scurt, cât şi mediu. Altfel, s-ar putea ca, pe moment, să se găsească
soluţii la unele probleme născând altele mai grave şi mai grele. Pe de altă
parte, aşa cum se atrage atenţia într-o serie de studii ale specialiştilor pieţei
muncii, “... ar fi ineficient din punct de vedere economic – şi periculos social
– ca salariaţii să plătească dezechilibrele venite din alte părţi, de exemplu
din sistemul monetar internaţional”(23) (s.n.).
Susţinem această orientare strategică şi tactică, întrucât condiţiile din
România sunt mult, dacă nu radical, diferite de cele din ţările dezvoltate cu
economie de piaţă, necesitând deci intervenţii pe măsură. Cu atât mai mult,
cu cât reforma însăşi adaugă contradicţiilor existente altele noi, ale tranziţiei
ca atare.
1.2.3.2. Care sunt aceste diferenţe, restricţii care impun cu necesitate
anumite modalităţi, priorităţi, o anumită combinare şi selecţie a mecanismelor de ajustare a pieţei muncii?
Condiţiile funcţionării pieţei muncii în România nu sunt comparabile
cu cele din ţările dezvoltate cu economie de piaţă, chiar dacă, la o privire
superficială, am fi tentaţi să spunem că problemele sunt cam aceleaşi: presiunea ofertei de forţă de muncă asupra cererii; rigiditatea pieţei muncii; de reglementarea raporturilor dintre productivitate şi salariu, dintre
costurile salariale directe şi indirecte; ruperea raportului salariipreţuri-inflaţie ş.a. Numai că geneza acestor probleme blocajele funcţionării pieţei muncii zonele şi intensitatea conflictelor sistemul şi problematica
concertării sociale şi a negocierilor colective, corelaţiile dintre protecţia ocupării şi flexibilitatea pieţei muncii – pentru a nu aminti decât unele dintre
acestea, ierarhizează de o altă manieră priorităţile, mută accentele, modelează de o manieră specifică combinaţiile dintre diferiţi factori mecanisme şi
dispozitive de ocupare a forţei de muncă, de ajustare a cererii şi ofertei. După cum diferite sunt şi răspunsurile pieţei muncii la diferiţi stimuli endogeni
sau exogeni.
Pasajul de la politicile economice întemeiate pe doctrina keynesistă la
cele bazate pe teoria ofertei au marcat puternic şi piaţa muncii.
Corespunzător noilor abordări şi orientări, rigiditatea instituţionallegislativă, cantitativ-numerică, cea funcţională şi respective, a salariilor etc.
este considerată viciul fundamental al pieţei muncii, cauza şomajului masiv,
a blocajelor şi disfuncţionalităţilor acestei pieţi inclusive a dereglării raporturilor dintre piaţa muncii şi celelalte pieţe. În consecinţă, apare vizibil fenomenul de plasare de la logica ajustării în cadrul pieţei naţionale şi chiar internaţionale, după opinia unor postkeynesişti, la cea a competitivităţii firmei
centrată pe moderarea costurilor salariale şi capacitatea de a răspunde
prompt la semnalele celorlalte pieţe. Centrul principal al deciziilor de ocupa-
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re se deplasează de la nivel macroeconomic spre cel local şi cel microeconomic, iar flexibilitatea devine “ax” al politicilor de ocupare “mecanismul ideal” pentru adaptarea ofertei la cerere, al “împăcării” nevoilor de ocupare cu
cele de creştere, al “restaurării” dinamici relaţiilor competitivitate – creştere
– ocupare – nivel de viaţă; în opinia unora, acestea sunt mecanisme de
transformare a obstacolelor pieţei muncii în stimuli ai funcţionării eficiente a
acesteia.
În acest proces sunt implicate toate formele de flexibilizare a pieţei
muncii: a) flexibilitatea numerică externă, prin mecanismul concedieriangajări noi-reangajări; b) flexibilitatea internă, prin diferite formule de partaj
al timpului de lucru, de amenajare a acestuia etc.; c) externalizarea, prin
înlocuirea contractului colectiv de muncă cu cel commercial; d) flexibilitatea
funcţională, prin polivalenţă, policalificare şi alternanţă a ocupaţiilor; e) flexibilitatea salarială, prin adaptarea dinamicii salariilor la dinamica rezultatelor,
prin elasticitatea structurii salariilor etc. (Anexa nr.6).
Piaţa muncii – ca şi celelalte pieţe, de altfel – suferă un process de
dereglementare, vizând, în principal, din diferite unghiuri, dacă nu reducerea, atunci “domolirea” creşterii costului salarial, ţinerea lui sub control,
frânarea inflaţiei, o competitivitate sporită.
Într-o anumită măsură, dereglementarea pieţei muncii, fără a minimaliza rolul şi funcţiile consensului şi concertării sociale în procesul creşterii,
este şi expresie a unui nou raport de forţe între agenţii economici şi, respectiv, între partenerii sociali pe această piaţă.
În principal, dereglementarea pieţei muncii, tratată cel mai adesea ca
proces de flexibilizare a acesteia, priveşte:
a) adâncirea segmentării pieţei, în funcţie de varii criterii; sporirea rolului pieţelor locale şi, respectiv, a pieţei interne a fiecărei firme în
modelarea raportului ocupare-şomaj. Cu precizarea că firma însăşi
suferă importante mutaţii;
b) transformări ale raportului salarial şi sporirea gradului de libertate
şi implicare a agenţilor economici pe piaţa muncii;
c) elasticizarea legislaţiei privind securitatea ocupării, protecţia juridică a locului de muncă; se au, mai ales, în vedere uşurarea procedurilor de licenţiere colectivă, înlăturarea unor bariere legislativadministrative din calea adaptării numerice externe a ofertei de
muncă la variaţiile pieţei;
d) modificarea condiţiilor de ocupare, prin trecerea de la modelul tipic
de ocupare cu timp complet pe durată nedeterminată la forme atipice de ocupare (muncă cu timp parţial, muncă temporară, contracte cu durată determinată, lucrări de utilitate publică ş.a.);
e) scoaterea (cedarea) unei părţi a activităţii economice în afara întreprinderii, respectiv subcontractarea, înlocuirea contractului colectiv de muncă prin contract comercial;
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f) noi forme de partajare a sporului de productivitate între profit şi salarii, în favoarea creşterii competitivităţii;
g) moderarea creşterii salariilor;
h) dezindexarea salariilor în raport cu sporirea preţurilor, concomitent
cu diversificarea formulelor de indexare (în funcţie de productivitate; parţial în funcţie de productivitate, parţial în funcţie de costul
vieţii; indexare pe două niveluri; indexare degresivă ş.a.);
i) renunţarea la salariul minim garantat şi (sau) diferenţierea mărimii
acestuia după vârstă;
j) elasticizarea structurii salariilor printr-o politică de menţinere a salariului de bază la niveluri reduse şi sporire a părţii variabile dependentă de performanţele colective şi individuale; extinderea formulelor de participare la profit etc;
k) dereglementarea negocierilor colective, inclusiv la nivel de firmă,
ceea ce pune în dilemă menţinerea unor garanţii sociale;
l) “raţionalizarea” protecţiei sociale ş.a.
Deşi acest curent în gândirea economică, cu privire la “noua piaţă a
muncii” convenabil înainte de toate patronatului dar acceptată în cele din
urmă, cu condiţia unui control riguros, şi de sindicate – pare să fie dominat,
o serie de specialişti atenţionează asupra limitelor şi chiar a efectelor sale
negative. Cu atât mai mult cu cât, în condiţiile de flexibilitate crescută,
şomajul masiv se menţine, pare să fie rebel la soluţiile folosite, flexibilitatea dobândită justifică doar parţial speranţele puse în ea. Poate pentru că
elasticitatea ocupării la fluctuaţiile pieţei, în primul rând ale salariului, este
mică. Ar trebui ca aceasta să scadă foarte mult, pentru a avea efect favorabil asupra ocupării, respectiv asupra reducerii şomajului. Ceea ce practic,
nu se poate întâmpla, cel puţin din două motive: salariul, în ciuda “perfecţionării” sistemelor de plată, nu urmează cu fidelitate curba rezultatelor economice; în plus, nu se poate face abstracţie de comportamente înrădăcinate
pe piaţa muncii, de rezistenţa sindicală şi problemele sociale la care ar da
naştere asemenea amputare a salariului şi drepturilor salariale. Alternativa –
precarizarea ocupării. Dar, cu ce efecte, cu ce cost! Poate pentru că ele vin
prea târziu, riscând să zguduie, să altereze întregul sistem şi întregul edificiu al protecţiei sociale, construit pe parcursul a zeci de ani.
Pe de altă parte, o flexibilitate excesivă dusă dincolo de frontierele raţionalităţii economice şi sociale este nocivă nu numai pentru relaţiile profesionale şi protecţia socială, dar chiar pentru rentabilitate şi eficienţă. Riscă
să se transforme în contrariul ei, dând naştere la alt tip de rigiditate (pierderi
de competenţă, demotivare în muncă, adeziune şi participare scăzută la
obiectivele firmei etc.).
Cu alte cuvinte, flexibilitatea – pentru a legitima speranţele puse
în ea – trebuie să fie tratată ca parte a unui întreg, integrată în strategia
de gestiune a resurselor umane la nivelul fiecărui agent economic.
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În 1983, în plină ofesnsivă a “doctrinei flexibilizării pieţei muncii”, Ray
Marshal, fost ministru al muncii în guvernul SUA menţiona: “...a flexibiliza
sistemele de producţie făcând din forţa de muncă doar un simplu element al
preţului de cost, se poate dovedi o victorie a la Pyrhus; instituirea unei prea
mari libertăţi de angajare şi la licenţiere este o armă cu dublu tăiş”(24)(s.n.).
Şi în continuare, autorul consideră că “identificarea lucrătorului cu soarta
întreprinderii” este singurul lucru ce-l poate face să progreseze. Pentru
aceasta este necesar: “...o anumită stabilitate a ocupării, o protecţie socială
convenabilă şi un personal informat cu privire la proiectele conducerii firmei”(24).
Altfel spus, dereglementarea pieţei muncii şi flexibilizarea, pe această
cale, a ofertei de forţă de muncă nu se poate face oricum, fără nicio limită.
Dimpotrivă – în lumina tuturor experienţelor internaţionale – în permanenţă
se cer considerate simultan cele două dimensiuni indestructibile ale pieţei
muncii: dimensiunea economică şi, respectiv, dimensiunea socială. Ruperea echilibrului dintre ele nu poate fi decât nocivă. Acest echilibru, fragil cu
deosebire în perioade de mutaţii economice tehnologice şi sociale, poate fi
menţinută doar pe calea consensului, a concertării şi participării tuturor partenerilor sociali.
“Oricare ar fi măsurile de flexibilitate preconizate pentru a facilita
transformările structurilor economice şi industriale, succesul trece obligatoriu prin concertarea şi participarea partenerilor sociali”(25).
România, comparativ cu ţările dezvoltate cu economie de piaţă, se
găseşte evident într-o altă situaţie, marcată prin câteva fenomene şi procese definitorii(26): a) în plin proces de creare a unui nou tip de economie, a
formării sistemului economiei de piaţă cu toate componentele sale – legislativ-instituţionale, informaţionale, formare a unor noi pieţi (a capitalului, a mijloacelor de producţie, financiar-valutar, bursă de valori etc.), mecanisme de
piaţă etc.; b) dereglementarea vechilor structuri economice şi de conducere
se asociază procesului cu reglementarea noilor instituţii şi relaţii de piaţă; c)
sectorul public rămâne, încă, preponderent; privatizarea abea la începutul,
este concentrată în domeniul circulaţiei bunurilor şi nu în cel al producţiei,
contribuind prea puţin la apropierea ofertei de cererea de produse; d) raportul dintre dimensiunea economică şi socială a tranziţiei se pune, mai ales, în
termeni insuficienţi resurselor ceea ce împietează elasticizarea cât de cât a
consumului social al reformei suportat de populaţie. Există pericolul real al
depăşirii pragului de suportabilitate, în general, al diferitelor categorii de populaţie activă şi inactivă cu deosebire. În aceste împrejurări, nu este şi nici
nu poate fi vorba de: prea multe garanţii sociale, de prea multă protecţie
socială “care încearcă costurile forţei de muncă şi de asigurarea unui minim
de protecţie socală pentru fiecare categorie de populaţie vis-a-vis de riscurile economice, de costul reformei – cu mult mai mare decât era previzionat.
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În ce priveşte “piaţa muncii” care ne interesează cu deosebire, reamintim că este în plin proces de formare şi consolidare; nu funcţionează,
am spune noi nici măcar la nivelul cadrului legislativ – instituţional – informaţional creat. Dacă facem abstracţie de dimensiunea demografică a pieţei
muncii dificultăţile majore ale acesteia provin din dereglementarea continuă
deteriorarea pieţei capitalului şi a celeia a mărfurilor, în speţă insuficienţa
capitalului şi investiţiilor pentru a susţine restructurarea, retehnologizarea,
activitatea economică comprimarea drastică prin cele câteva valuri ale liberalizării (majorării) preţurilor prin politica bugetară, fiscală şi chiar de credit a
cererii solvabile. Chiar dacă, sub aspect financiar, al stabilităţii macroeconomice, acesta este tratat de regulă, ca un fenomen pozitiv, din punct de
vedere al ocupării şi utilizării resurselor de muncă, efectul este cel puţin descurajant.
În aceste împrejurări piaţa muncii este dominată de “competiţia” dintre
dimensiunea sa economică şi socială, “câştigată” de grupurile de presiune
cele mai puternice, cu efecte de antrenare, destabilizatoare în ceea ce priveşte ocuparea şi în ceea ce priveşte nivelul salariului şi raporturile de salarii etc. Stimulând anticipaţiile inflaţioniste ale unei populaţii abia emancipată
de sub “rigorile” economiei de comandă. Într-un fel, cade în propria sa plasă. Aşa de pildă, creşterile primare de salarii – obţinute garanţie forţei de
“negociere” a unor grupuri de presiune deteriorează raporturile intersectoriale şi interfirme, generând în lanţ un nou val de revendicări; la rândul lor,
creşterile ulterioare, secundare, de salarii, pe o piaţă necompetitivă cum
este, deocamdată, piaţa muncii în România, accentuează – şi nu reduc –
tensiunile de pe piaţa muncii, stimulând, pe cale de consecinţă, alte revendicări. S-a intrat astfel, în ciuda declaraţiilor de intenţii, într-o spirală salariupreţuri-inflaţie cu efecte dezastruoase atât pe planul ocupării, cât şi pe cel al
asigurării protecţiei sociale reale. Atâta vreme cât în termeni reali, cererea
efectivă este mai mare decât oferta de bunuri şi servicii, aceste procese pot
fi stopate deoarece preţul amputării nivelului de trai.
Se scapă, astfel, din vedere sau poate nu se ştie suficient, de către
toţi cei implicaţi în derularea acestui fenomen, o legitate a evoluţiei raportului dintre costul salarial-preţ-inflaţie: “... creşterile nestăpânite ale salariilor
de astăzi conduc la şomajul de mâine şi la scăderea puterii de cumpărare
de poimâine”(27).
În acelaşi timp, trebuie spus că problematica protecţiei ocupării, a protecţiei sociale a forţei de muncă, se pune în alţi termeni decât în economiile
de piaţă occidentale. Respectiv, în termeni de reglementare, de asigurare a
unui minim de protecţie, a unei protecţii decente (!), şi nu în termeni de
dereglementare. Avem în vedere, printre altele:
a) nivelul minimului de trai şi al salariului minim garantat pe economie
reglementate la nivel naţional;
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b) reforma salariilor, liberalizarea formării acestora, mecanismele de
formare a fondului de salariu şi a salariului etc,
c) crearea instituţiei concertării sociale, a structurilor sale; generalizarea negocierii contractelor colective şi individuale de muncă;
d) protecţia socială a şomerilor;
e) indexarea salariilor pe baza raportului dintre evoluţia preţurilor şi a
salariului real, încercând să se păstreze, în medie, o corelaţie de 1:
0,8;
f) într-o perspectivă ceva mai îndepărtată, înlăturarea fracturii dintre
producţie-ocupare-fond de salarii-productivitate-salariu mediu.
Este evident că, în situaţiile invocate, funcţionarea pieţei muncii nu
poate fi lăsată doar la “discreţia” politicilor de ajustare structurală, orientate
spre strangularea cererii, considerând-o ca pe un “produs secundar” care se
va adapta oricum la variaţiile pieţei, ale producţiei. Dimpotrivă, ea îşi are
propria sa gestiune, propriul său mecanism de funcţionare şi, evident, mijloace de ajustare.
Orice am spune, ocuparea rămâne problema majoră, de fand, a pieţei
muncii, faţă de care compromisurile îndelungate sunt cel puţin costisitoare,
dacă nu nocive, în plan economic şi social-uman.
În mediul neprielnic – circumscris de evoluţia cererii de forţă de muncă şi restricţiile structurale, materiale şi financiare ale producţiei – se cer
utilizate pe piaţa muncii mecanisme care să concilieze nivelul ocupării-rata
de şomaj – costul salarial (salariile) – nivelul preţurilor-rata inflaţiei, şi nu
numai combinaţii două câte două ale acestor procese fundamentale, care
imediat ar putea da unele rezultate, dar pe termen mai lung prin antrenare şi
propagare, s-ar dovedi destabilizatoare.
Sigur, o rată înaltă a şomajului – implicând eliminarea excedentului de
forţă de muncă din economie şi, prin aceasta, elasticizarea costului salarial
şi încetinirea creşterii preţurilor – frânează accelerarea procesului inflaţionist, evită probabil căderea într-o inflaţie galopantă.
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Ea naşte însă probleme de ocupare şi sociale, ceea ce, în termeni alternativi, o face inacceptabilă.
Dacă ne referim la celelalte cupluri: cost salarial-şomaj, salariu-preţ şi,
respectiv, cost salarial-inflaţie, este clar că dincolo de pragul desemnat de
productivitatea marginală a muncii sporirea costului salarial reduce ocuparea, creşte şomajul, preţul şi inflaţia.

În mod normal, în asemenea situaţii, sunt recomandate şi se intervine
prin politici de austeritate care vizează comprimarea cererii, dar acestea au
efecte descurajante, destimulative asupra ocupării.

În încercarea de limitare a inflaţiei, prin mijloacele politicii bugetare şi
monetare, unei deplasări a preţului de la P la P2 de la P2 la P1, productivitatea muncii fiind considerată constantă, îi corespunde o reducere a producţiei de la Q LA Q, de la Q la Q şi, în mod firesc, o reducere a capacităţii de
absorbţie şi retenţie în activitate a unei părţi a forţei de muncă, de la L la L,
de la L la L. Ceea ce – de pe poziţiile pieţei muncii, ale valorificării resurselor de muncă – evident, nu poate fi acceptat fără nicio rezervă.
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Dimpotrivă, în procesul de formare a pieţei muncii, atenuarea costului
acestuia, a şocului tranziţiei, este dependentă, în opinia noastră, de promovarea unor mecanisme care vizează, concomitent, modelarea şi susţinerea
cererii şi a ofertei de forţă de muncă, a unor mecanisme care asigură crearea condiţiilor necesare pentru atingerea unui nivel convenabil al ocupării şi
a unei rate de şomaj acceptată şi suportabilă, ambele compatibile cu exigenţele formării şi funcţionării economiei de piaţă. În această optică, şomajul nu este şi nici nu trebuie să fie privit doar ca o alternativă la ocupare, la creşterea costului salarial, la tranziţie, ca o trăsătură a economiei
de piaţă, ca o fatalitate, un cost al tranziţiei, pe care, vrem nu vrem,
trebuie să-l plătim.
Aşezând lucrurile în matca lor firească, ocuparea şi şomajul, flexibilitatea pieţei muncii şi mobilitatea forţei de muncă sunt, în fapt, mijloace, pârghii şi, totodată, expresii ale unei noi alocări a resurselor de muncă dictate de tranziţie şi de restructurarea economiei în accepţiunea ei cea mai
completă.

1.3. Spre o strategie a ocupării şi folosirii forţei de muncă.
Dispozitive de promovare a ocupării şi ajustare
a cererii şi ofertei de forţă de muncă
În faţa dificultăţilor, aparent insurmontabile, cu care este confruntată
piaţa muncii – aflată într-un amplu şi contradictoriu proces de restructurare
şi reconstruire – o importanţă majoră tinde să capete gestionarea acesteia,
astfel încât dimensiunea economică şi, respectiv, cea social-umană a tranziţiei să nu intre într-un conflict ireconciliabil. Dimpotrivă, să se susţină şi
stimuleze reciproc.
Răspunsul la o asemenea problemă se cere căutat, după părerea
noastră, mai mult decât în alte contexte social-economice şi alte etape, în
promovarea unei (unor) strategii de creştere economică centrate pe om, pe
dezvoltarea umană, în cadrul cărora formarea ocuparea şi valorificarea
resurselor umane constituite nucleul dur, stabil. Astfel, concepută dezvoltarea umană nu este doar un obiectiv general, ci axul politicii de restructurare a economiei şi relansare a creşterii economice, inclusiv a politicii de
ocupare a forţei de muncă şi a celei de protecţie socială. Pentru a sublinia
semnificaţia unei asemenea orientări, menţionăm că, în anul 1981, în efortul
iniţiat de CEE de creare a aşa-numitului “spaţiu social european”, în memorandumul întocmit de experţi francezi asupra “relansării europene”, sunt
propuse drept obiective fundamentale ale unui proces de o asemenea anvergură, următoarele(28):
− “Plasarea ocupării în centrul politicii comunitare”;
− “Intensificarea dialogului social”;
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− “Îmbunătăţirea cooperării şi concentrării în materie de protecţie so-

cială”.
Din această perspectivă, în programul întocmit în anul 1985 de Comisia Comunităţilor Europene, se menţiona: “Existenţa unui spaţiu social european ar trebui să împiedice apelul la practici de dumping social, periculoase pentru ocuparea globală. Favorizând apropierea condiţiilor de viaţă,
de formare şi de muncă, acest spaţiu va permite o mai bună mobilitate profesională şi o piaţă a muncii mai eficientă. Politica contractuală, negocierea
între organizaţiile patronilor şi ale salariaţiilor sunt una din bazele noii construcţii”(28).
Modelul de gestionare a pieţei muncii în perioada de tranziţie este
dependent de considerarea concomitentă şi interelaţională a dimensiunii
economice şi sociale a acesteia, prin promovarea unui “mix” de mecanisme
şi politici de ajustare care-şi au fundamentele în teorii economice diferite –
keynesiste şi postkeynesiste, neoclasice, liberale. Numai o astfel de profilaxie şi terapeutică a pieţei muncii conduce, în timp, la armonizarea deciziilor
microeconomice, vizând prioritar eficienţa ocupării forţei de muncă, cu cele
macroeconomice, orientate spre menţinerea unui nivel pe cât posibil înalt
de ocupare, respectiv a unei rate de şomaj reduse, a unui cost suportabil al
tranziţiei. Evident că, succesul acestei terapii este condiţionat de diagnosticul corect, dar şi de calitatea mediului de funcţionare a pieţei muncii, de starea generală a economiei.
1.3.1. Fără a insista prea mult asupra sistemului de legături dintre piaţa muncii şi cea a bunurilor şi serviciilor, dorim doar să arătăm că, potrivit
opiniilor unor prestigioşi specialişti, relaţiile dintre cele două pieţe pot fi sintetizate în 9 modele, aşa cum rezultă din schema care urmează:
Schema nr. 1
Piaţa bunurilor şi serviciilor
0>C
0=C
0>C Şomaj keynesianx)
Teoria generală a lui
Keynes
Piaţa 0=C Ocuparea deplină cu defla- Echilibru walrassian
muncii
ţie controlată
0<C

0<C
Şomaj clasicxx)
Ocupare deplină cu inflaţie controlată
Ocupare deplină cu inflaţie controlată

x)

Şomaj determinat de insuficienţa cererii globale.
Şomaj generat de nivelul prea înalt al salariului real nivelul salariului de echilibru, la
rândul său determinant de imperfecţiunile pieţei şi de restricţii instituţionale.

xx)

Analiza stării şi tendinţelor dezechilibrelor de pe cele două pieţe, în
procesul tranziţiei în România, comparativ cu modelele teoretice înfăţişate,
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este necesară şi utilă în ăncercarea de identificare a unor posibilităţi şi soluţii de gestionare a acestora, de aplatizare a tensiunilor şi reducere a efectelor lor negative asupra ocupării, eficienţei şi protecţiei sociale. Dintre acestea, relevante ni se par următoarele:
a) ambele pieţe sunt dezechilibrate şi puternic tensionate; pe piaţa muncii, oferta > cererea; pe piaţa mărfurilor, dimpotrivă, oferta<cererea;
conform modelului teoretic, în această situaţie, şomajul este de tip
clasic, piaţa muncii însăşi, prin nivelul salariilor practicate şi rigidităţile
ei, este “vinovată”de starea în care se află. În realitate, lucrurile nu
stau aşa; şomajul în creştere nu este rezultatul unor salarii reale ridicate; dimpotrivă, aceste se degradează cu o viteza uluitoare; chiar
dacă politicile salariale sunt “amestecate” într-un anumit fel în funcţionarea pieţei muncii, în prezent geneza şi natura şomajului sunt cu totul altele;
b) dezechilibrul de pe piaţa muncii nu este atât demografic, ci îşi are rădăcinile pe piaţa bunurilor şi a capitalului. Comprimarea cererii de forţă de muncă este, mai ales, rezultatul declinului producţiei; în condiţiile unei oferte de mărfuri şi aşa insuficientă avem de-a face cu un şomaj de recesiune şi, în bună parte, şi structural;
c) politicile restrictive de ajustare a cererii şi a ofertei de bunuri şi servicii
prin mijloace bugetare, financiare, monetare, inclusiv prin liberalizarea
(necontrolată) a preţurilor nu au dus, în termeni reali, la rezultatele
scontate pe niciuna din cele două pieţe. Dimpotrivă, au adâncit dezechilibrele, au “stimulat” disfuncţionalităţile. În acest sens, este suficient să amintim câteva procese pe cele două mari segmente ale pieţii
bunurilor şi serviciilor; o puternică criză a “cererii” pentru producţia de
bunuri de capital, mijlocie de producţie, ce pune în dilemă soarta
unor importante sectoare de producţie şi a sute de mii, dacă nu milioane, de oameni; în condiţii de penurie, de ofertă insuficientă, în mod
paradoxal îşi face apariţia şi se “dezvoltă” vertiginos şi o “criză a cererii de bunuri de consum”, putem vorbi de pasajul de la o “cerere solvabilă amânată” (ale căror proporţii oscilau în jurul economiilor la CEC
ale populaţiei) la un deficit real de cerere, ca urmare a îngustării
drastice a puterii de cumpărare; criză a acumulării (economisirii) şi investiţiilor, atât publice, cât şi private, în condiţiile în care funcţionarea
unor sectoare întregi de activitate – cu un potenţial economic şi de
ocupare apreciabil – (infrastructură, echipamente colective, în genere
ramuri incluse în mod obişnuit în sfera serviciilor) a fost “obstrucţionată” practic anihilată. Într-o perioadă de restructurare a economiei, cu
deosebire a industriei, acestei ramuri, pe de-o parte retardate, pe de
alta cu potenţial recunoscut de antrenare şi susţinere a dezvoltării,
nu-şi pun în valoare valenţele de creştere şi modernizare a structurii
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ocupării forţei de muncă.Dimpotrivă, şi ele sunt scurtcircuitate. În consecinţă, sub aspectul ocupării, nu au justificat aşteptările.
Toate aceste procese care se interferează conduc, în termeni nominali, dar mai ales reali, la blocaje în lanţ, cu efecte descurajante în planul
producţiei şi ocupării, al motivaţiei în muncă. Aici se întâlnesc şi concentrează, practic, contracţiile şi dificultăţile economice ale etapei pe care o
parcurgem. Iar, descâlcirea ghemului necesită intervenţii variate şi corecte.
Pe acest fundal deteriorat al funcţionării economiei, unii specialişti
susţin că politicile de ajustare axate pe cerere, pe stimularea cererii efective au devenit inoperante, în general, în societatea modernă. Ele apar cu
atât mai importante în societăţile cu tranziţie, supuse unor accentuate şi
brutale procese de restructurare, reajustare, în care există deja o puternică
cerere nesatisfăcută. Politicile de stimulare a cererii nu ar face altceva decât
să lărgească ecartul dintre cererea şi oferta de bunuri şi servicii, să stimuleze piaţa subterană, procesele speculative. În consecinţă sunt recomandate
politici de austeritate, monetare, bugetare, fiscale etc. asociate cu politici ale
ofertei.
Si, de ce să nu o recunoaştem, cel puţin la prima vedere, o asemenea
optică este justificată. În plus, în ţările dezvoltate poate că lucrurile pot fi
judecate în aceşti termeni, cu remarca că dezechilibrele în discuţie, cu alte
dimensiuni se stabilizează la alte niveluri de satisfacere a cererii, la alţi parametri de funcţionare a economiei.
Or, situaţia economiei României, în această primă etapă a tranziţiei la
economia de piaţă, este semnificativ deosebită. Include elemente care împing spre politici de limitare a cererii şi stimulare a ofertei, dar, şi altele care,
în opinia noastră, conduce la asocierea acestora din urmă cu politici de susţinerea cererii, şi anume:
a) Cererea internă de bunuri şi servicii este nesatisfăcută. Chiar dacă,
în termeni valorici, prin politicile guvernamentale de susţinere, ecartul dintre
cerere şi ofertă s-a îngustat, în termeni fizici, reali, cererea României nesatisfăcută; care are loc un proces de reducere forţată a consumului.
Această situaţie constituie pe de o parte, un argument pentru aplicarea în continuare a unor politici “sugrumare” a cererii. Acestea, însă în condiţiile concrete de funcţionare a pieţei din ţara noastră s-ar putea să ne ducă
pe drumuri înfundate, cu un singur sens.
Pe de altă parte starea cererii este şi un argument pentru promovarea
unor politici de stimulare a acesteia, ca factor de antrenare a producţiei.
Avem în vedere o serie de avantaje relative ale României, între care:
− piaţa internă, tocmai datorită deficitului de ofertă, are o mare capacitate de absorbţie; poate susţine şi relansa producţia de bunuri
de consum şi pe cale de consecinţă, pe cea de bunuri de capital.
Numai că ea se cere restructurată reorientată în direcţia producerii
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acelor bunuri şi servicii pentru care există cererea efectivă şi cererea potenţială. Aceasta ar deveni şi instrument de dimensionare
reconsiderare şi restructurarea bunurilor de capital;
− piaţa externă, la rândul ei, pentru o serie de produse, nu numai
ale industriei uşoare, dar şi din alte sectoare, poate susţine dezvoltarea producţiei interne;
− există un surplus de capacităţi de producţie, nu puţine dintre acestea capabile de performanţe economice; cu eforturi minime investiţionale, de retehnologizare management, acestea pot fi utilizate cu
efecte pozitive atât pentru producţie cât şi pentru ocuparea forţei
de muncă.
b) Din punct de vedere al forţei de muncă, România este bine plasată.
Deţine o serie de atuuri atât pe plan intern, cât şi comparativ cu alte ţări europene, incluse cu cele din est; un însemnat potenţial numeric – cantitativ
de muncă – cca 11 mil. persoane active; o rată relativ ridicată de participare
la activitatea economică; un nivel de instrucţie şi formare profesională competitiv pentru o bună parte a forţei de muncă activă; un potenţial creativ şi
inovator important, dar, neglijat în ultimile 15 luni; nu în ultimul rând, un cost
salarial redus, cu efecte benefice asupra creşterii competitivităţii.
c) O “cerere autonomă” semnificativă ca dimensiuni cantonată în sectoare de importanţă majoră pentru edificarea unei economii moderne, performante. Este vorba de sistemul circulator al economiei de piaţă – infrastructură şi echipamente colective -, de funcţionarea unor instituţii ale pieţei,
ca şi de o serie de servicii colective şi individuale de învăţământ, sănătate,
artă, asistenţă socială etc. Fără îndoială că “cererea autonomă” susţinută de
puterea publică centrală şi locală stimulează, şi formează atât propria ei cerere de produse şi ocupare, credit totodată condiţii de producţie şi ocuparea
în alte sectoare din amonte şi aval.
În perioada de democratizare a societăţii, de liberalizare a economiei
statul nu poate şi nu trebuie absolvit de răspunderile şi atribuţiile care-i revin
în susţinerea cererii autonome. În situaţia de criză economică aceasta este
o alternativă la şomaj. Cu cât mai mult statul nu este numai un actor de
marcă pe scena socială ci şi proprietar al unei părţi importante a avuţiei naţionale, agent economic şi partener al agenţilor privaţi.
Din perspectiva rezolvării problemelor la care ne-am referit, trei concluzii mi se par pertinente.
Prima dintre acestea, cu o valoare strategică greu de contestat, se referă la faptul că orientarea sistemului productiv spre performanţă economică
şi competitivitate, creşterea profitului şi rentabilităţii, stimularea economisirii
şi investiţiilor agenţilor economici nu ar trebui să fie prioritar “dirijată”
spre scăderea salariului real al lucrătorilor, prin strangularea până la
sufocare a cererii. Dacă o asemenea soluţie apare legitimă într-o econo-
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mie cu deficit de capacităţi de producţie, într-una cu surplus ni se pare cel
puţin discutabilă. Dimpotrivă, într-o asemenea situaţie ni se pare mai indicată susţinerea cererii şi pe această bază, revigorarea şi relansarea
producţiei, concomitent cu restructurarea pieţei interne şi cu sporirea
forţei competiţionale, concurenţiale a produselor româneşti (tradiţionale şi noi) pe pieţele externe.
“Cu condiţia ca întreprinderile să dispună de rezerve de capacitate,
şomajul clasic nu poate exista. Singurul tip de subocupare pertinentă este
şomajul keynesist.
Într-o economie modernă, ocuparea poate spori printr-o creştere a salariului real sau a cheltuielilor autonome (publice). În condiţiile progresului
tehnic, este necesară o creştere a salariului real pentru a evita şomajul tehnologic. Cu sau fără progres tehnic, creşterea ratei profitului şi a părţii profitului în venitul naţional sunt compatibile cu sporirea puterii de cumpărare a
lucrătorilor. Astfel, chiar dacă este adevărat că întreprinderile investesc în
funcţie de profiturile realizate în perioadele precedente, nu este necesar să
fie restrâns salariul real al lucrătorilor pentru a spori aceste profituri. O rentabilitate crescută nu cere scăderea salariului real”(30).
A doua concluzie: în condiţiile tensionatei curse preţuri-salarii, ale
dereglementării raporturilor salariale declanşate de undele de şoc ale repetatelor valuri ale “liberalizării” preţurilor şi devalorizării monedei naţionale,
este evident nevoie de politici selective de susţinere a cererii. Există, în
prezent un risc enorm de colaps economic şi transformare într-o economie
speculativă, decurgând din deteriorarea puterii de cumpărare,chiar în condiţii de ofertă deficitară.
Comportamentul agenţilor economici, inclusiv cel al consumatorilor,
vis-a-vis de situaţia creată, este haotic, aberant, oscilatoriu, nu se înscrie în
nicio legitate sau tendinţă. Este, în bună măsură, pentru marea masă a
agenţilor economici, doar unul de “supravieţuire” pe seama beneficiarilor
produselor lor. Pe termen mediu şi lung este clar că acesta nu poate rezista.
În scurt timp, dacă nu intervin modificări esenţiale, poate deveni propriul său
gropar, producţia riscând să nu mai aibă desfacere.
Iată de ce ni se par mai potrivite intervenţiile din afara pieţei muncii
propriu-zisă, prin politici bugetare, de impozite şi taxe, credit, de preţuri, de
stimulare reală a profitabilităţii şi rentabilităţii, a economisirii şi reinvestirii a
unei părţi însemnate a profiturilor obţinute, a sporirii consumului – singurele
capabile să creeze condiţii de relansare a ocupării forţei de muncă. “Profiturile de astăzi – spunea cu ani în urmă fostul cancelar al Germaniei, Helmuth
Schmidt – sunt investiţiile de mâine, iar investiţiile de mâine, locurile de
muncă de poimâine”(31).
Nu excludem din acest scenariu nici posibilitatea unei economii duale
a coexistenţei în economie a unor sectoare cu intensitate de capital cu alte-

160
le cu altă intensitate de muncă, a unor inteligent-intensive cu altele în care
este ocupată forţa de muncă cu un nivel de instrucţie şi formarea comparativ mai redus. Cu menţiunea că, între economia duală şi segmentarea pieţei
muncii, într-o piaţă principală, protejată competitivă şi una secundară, precară, nu punem semnul egalităţii. În opinia noastră, economia duală ar trebui să creeze oportunităţi de ocupare a diferitelor categorii de forţe de muncă în condiţii de utilizare înaltă a timpului de muncă şi relansarea creşterii
productivităţii.
În fine judecând şi prin prisma experienţei şi rezultatelor noilor ţări industrializate din Asia, este nevoie de politici macroeconomice de stimulare a
dezvoltării prin creşterea veniturilor celor ocupaţi într-un mediu de stabilitate
mediu. În această optică încurajarea spiritului întreprinzător relansarea producţiei şi sporirea nivelului de trai s-ar face, nu pe calea dereglementării
generalizate greu de stăpânit, controlat şi după caz, de stopat-educare care
s-au dovedit destul de nocive în condiţiile concrete ale ţării noastre – ci
printr-un echilibru judicios între logica şi libertatea pieţii pe de o parte, şi cooperarea între puterea publică şi agenţi privaţi pe de altă parte, între obiectivele economice şi cele sociale, între cele macro şi microeconomice, urmărind în permanenţă înscrierea în limitele stabilităţii macroeconomice.
Pentru a menţine un anumit nivel al ocupării şi o anumită rată de creştere a acesteia, respectiv de creare a unor noi locuri de muncă, politicilor
macroeconomice de susţinere a cererii şi de stimulare a investiţiilor în mod
necesar li se asociază politici care vizează echilibrul intern (parţial) al pieţei
muncii, în principal prin atenuarea rigidităţii şi sporirii flexibilităţii acestei pieţe.
1.3.2. Cu precizarea că nu intenţionăm să tratăm pe larg politicile şi
dispozitivele de flexibilizare a pieţei muncii, de reglare a cererii şi ofertei de
forţă de muncă – unele dintre ele vor face obiectul capitolelor următoare ale
lucrării noastre – remarcăm, înainte de toate, că acestea sunt extrem de
numeroase, mobile în timp şi spaţiu. După aprecierile specialiştilor BIT.,
numărul acestor dispozitive puse în operă în diferite perioade şi ţări depăşeşte 200. Deci, câmpul de alegere este foarte vast.
În al doilea rând, şi aceasta ni se pare semnificativ pentru management ocupării forţei de muncă, pentru aşezarea ocupării forţei de muncă în
poziţia cheie pe care o merită(32), acestea sunt integrate în programe naţionale, regionale, mondiale de ocupare şi combatere a şomajului; îmbracă
forma unor programe globale şi (sau) a unora speciale vizând diferite categorii de forţă de muncă sau de tipuri de programe (anexa nr. 7).
În al treilea rând, ca orientare ele sunt diferite: unele vizează cu deosebire modelarea, dimensionarea cererii de forţă de muncă; altele, dimpotrivă, orientate spre flexibilizarea ofertei, în timp ce altele sunt simultan
îndreptate asupra cererii şi ofertei de forţă de muncă.
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În al patrulea rând, în raport cu cererea de forţă de muncă, răspund
direct unei cereri de forţă de muncă formulate expres de piaţă; altele vin în
întâmpinarea unei cereri previzibile a pieţei muncii; altele sunt menite să
soluţioneze o serie de dezechilibre conjuncturale, de scurtă durată; după
cum altele pregătesc condiţiile integrării rapide a tinerilor absolvenţi într-o
activitate utilă etc.
În al cincilea rând, sub aspectul conţinutului toate dau naştere la formule noi, atipice de ocupare, mai mult sau mai puţin recunoscute ca atare;
vrem nu vrem, recunoaştem sau nu pentru o parte a forţei de muncă acestea sunt tot atâtea forme de precizare a ocupării şi de reducere a protecţiei
acesteia, deosebit de avantajoase pentru firme; chiar dacă pe perioada
funcţionării lor sunt “producătoare de venit”, pentru individ sunt în acelaşi
timp purtătoare de insecuritate, de risc. Multe dintre formulele de flexibilizare a pieţei muncii pentru variate categorii de forţe de muncă, sunt expresia
unor situaţii intermediare între ocupare-şomaj şi inactivitate, alternativă
unică pe o piaţă a muncii în plin proces de restructurare, supusă în permanenţă nu numai propriilor ei restricţii, ci şi a celor care rezultă din progresul
tehnologiei actual, din procesele de regionalizare şi globalizare a economiilor şi pieţelor, din evoluţiile conjuncturale.
Care sunt principalele formule de flexibilizare a pieţei muncii, cu deosebire de ajustare a ofertei de forţă de muncă? Evident, aceste formule sunt
intim legate de cele 5 tipuri de flexibilizare a pieţei muncii anterior prezentate (anexa nr. 6, schema nr. 2).
1.3.3. Relevarea variatelor posibilităţi de reglare a cererii şi ofertei de
forţă de muncă are deplin temei doar în măsura în care serveşte la elaborarea, pentru România, a unui (unor) programe coerente de ocupare a forţei
de muncă.
Toate datele pe care le deţinem, inclusiv cele privind costul social al
tranziţiei, invocate de altfel pe parcursul studiului nostru, converg spre o
idee de bază, se întâlnesc într-o concluzie generală, aceea a caracterului
activ, ofensiv al politicii de gestionare a pieţei muncii.
Acestea echivalează, practic, cu părăsirea atitudinii de “resemnare”,
“fatalistă” de “n-avem încotro”, al comportamentului reactiv, de adaptare în
faţa dezechilibrelor pieţii muncii şi înlocuirea acesteia cu un compartiment
activ, de prevenire şi limitare a efectelor negative, destabilizante. Înseamnă a face din ocuparea eficientă prioritatea absolută a pieţii muncii, înseamnă plasarea ocupării forţei de muncă şi a dialogului concentrării partenerilor sociali pe această piaţă în centru strategiei de dezvoltare economică
şi socială, în obiectiv şi instrument de realizare a acesteia. Experienţa
mondială ne pune la dispoziţie un bogat arsenal de mijloace de acţiune.
Reamintim, în acest context, că încă din anii ‘70 ca răspuns la ameninţarea
crizei ocupării depline ce se contura tot mai pregnant, în ţările occidentale
membre ale OCDE şi ale CEE au trecut la promovarea unor politici active,
coerente ale pieţei muncii. Este perioada în care, la nivelul diferitelor comu-
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nităţi economice internaţionale şi în ţările membre, se pun în aplicare variate
programe de ocupare de ajustare a cererii şi ofertei a forţei de muncă, de
creerea la nivel comunitar a unor instituţii specializate şi de coordonare a
eforturilor în domeniul ocupării şi formării resurselor umane, inclusiv a unui
“Fond european” de susţinere a ocupării, au loc numeroase reuniuni internaţionale consacrate acestor probleme.
Schema nr. 2
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Din perspectiva gestionării şi funcţionării pieţei muncii în România, a
punerii în operă a unei politici active de ocupare, am grupat diferitele mecanisme în două mari categorii, indiferent dacă unui sau altul operează doar
asupra cererii sau doar asupra ofertei de forţa de muncă: a) mecanisme şi
dispozitive cu vocaţie de susţinere prioritară a echilibrelor macroeconomice;
b) dispozitive cu vocaţie de echilibrare, de flexibilizare a pieţei muncii, aplicabile prin excelenţă la nivel microeconomic.
1.3.3.1. În prima categorie includem:
a) relansarea investiţiilor pentru crearea de noi locuri de muncă şi, respectiv, pentru sporirea capacităţii de retenţie a forţei de muncă în activităţi utile în condiţii de sporire a eficienţei, competitivităţii şi calităţii;
− prioritare – într-o primă etapă – sectoarelor productive: industriale,
construcţii, agricultură, transporturi, turism etc;
− extinderea şi sprijinirea iniţiativelor locale;
− încurajarea stimulării – prin politicile de credit, fiscale, de repartiţie
a profitului etc. – a investiţiilor private;
− sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii;
− crearea unui fond special de susţinere a ocupării. În acest scop ar
putea fi orientate o parte a fondurilor rezultate din vânzarea întreprinderilor de stat şi (sau) a activelor;
b) modelarea politicii bugetare, monetare, de credit, fiscale şi din optica
cerinţelor formulate de piaţa muncii:
− credite pentru investiţii productive, cu dobânzi mai reduse, scutiri şi
(sau) reduceri de impozite şi taxe pentru agenţii economici care
creează locuri de muncă şi, înainte de toate, pentru şomerii care
se lansează în activităţi economice;
− subvenţionarea, pentru o perioadă limitată, a unei părţi a costului
salarial pentru agenţii economici (publici, privaţi) care crează noi
locuri de muncă sau angajează şomeri;
− îmbunătăţirea legislaţiei în aceste ultime domenii, având în vedere
lipsa de capital, riscul şi, nu în ultimul rând, rezervele, “reţinerea”
forţei de muncă de a se angaja în activităţi productive pe cont propriu;
c) promovarea unei politici de venituri şi salarii riguroase, astfel încât,
deopotrivă, să fie stopată presiunea inflaţionistă prin costuri salariale,
să se stimuleze crearea de noi locuri de muncă, mobilitatea şi relansată motivarea muncii:
− repunerea salariului în poziţie corectă, de preţ al muncii şi instrument al reglării cererii şi ofertei de forţă de muncă, respectiv scoaterea acestuia din sfera protecţiei sociale, refacerea legăturii sala-
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riului cu munca, respectiv reconsiderarea, cu deosebire la nivelul
microeconomic a corelaţiei dintre producţie şi fondul de salarii, dintre creşterea productivităţii şi cea a salariului mediu;
− aşezarea negocierilor salariale pe principiile sănătoase a forţei
economice a fiecărui agent economic şi nu exclusiv a raportului de
forţe dintre partenerii sociali;
− promovarea unor sisteme de salarizare şi a unor forme de participare a salariaţilor la profit, capabile să garanteze o flexibilitate
crescută a salariilor şi, prin această forţă de muncă;
− urmărirea permanentă a evoluţiei raportului dintre creşterea preţurilor şi cea a salariilor, înainte de toate, prin controlul preţurilor şi
nu prin blocarea creşterii salariului real, evident gonflarea costului
forţei de muncă pe seama protecţiei sociale şi a cheltuielilor indirecte;
− dimensionarea mărimii ajutorului de şomaj a modalităţilor de plată
a acestuia după criterii multiple, astfel încât să garanteze un minim
de venit, dar, totodată, să stimuleze participarea la muncă.
1.3.3.2. Din sfera mecanismelor ce acţionează pe piaţa muncii, cu
ajutorul cărora cererea şi oferta de forţă de muncă pot fi ajustate, reţinem
următoarele:
a) reforma învăţământului şi reforma profesională;
b) formarea profesională iniţiată într-o corelaţie mai strânsă cu evoluţie
previzibile ale pieţei muncii sub aspectul structurii ocupaţionalprofesionale şi de calificare;
c) stagii de formare şi recalificare, în vederea inserţiei profesionale a
noilor veniţi pe piaţa muncii, a recuperării şi reintegrării în activitatea
economică a şomerilor;
Precizăm că problemele educaţiei şi pregătirii în legătura lor nemijlocită cu ocuparea forţei de muncă se cer abordate concomitent pe termen lung – cu deosebire cele care privesc sistemul de învăţământ:
resurse, structuri, conţinut, tehnologii etc.; pe termen mediu şi pe
termen scurt, destinate în special reintegrării în activitate a şomerilor.
Oricum potrivit unor experienţe mai vechi şi mai noi programele de
recalificare etc. sunt viabile numai în măsura în care sunt “produsul”
nevoilor agenţilor economici şi nu al unor organisme situate deasupra
acestora. În prezent, în acest domeniu există multe necunoscute, sub
aspectul cererii de forţă de muncă al locurilor de muncă disponibile şi
al nevoilor viitoare. În plus, la orizont se conturează şi unele riscuri,
cum ar fi cel al centralizării la nivel departamental, al unui formalism
cu costuri ridicate, cu efecte utile minime în planul reocupării forţei de
muncă, atât la nivelul oficiilor de forţă de muncă, cât şi al unor agenţi
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d)

e)

f)

g)

h)

economici; al reticenţei, al neîncrederii persoanelor în căutarea de locuri de muncă în faţă de unele forme de şcolarizare, în speţă faţă de
cursurile de iniţiere pentru preluarea unor activităţi pe cont propriu ş.a.
dezvoltarea – pe baza unor studii ale pieţelor muncii locale (teritoriale)
– a unor lucrări de utilitate publică care pot oferi locuri de muncă cu
caracter temporar sau contract de durată determinată, sezonieră,
unor importante efective de populaţie neocupată, inclusiv şomerii.
Amenajarea duratei muncii în diferite formule convenabile după aspectul ocupării şi flexibilizării pieţei muncii: munca cu timp parţial; partajul locului de muncă; trecerea de la reglementarea duratei săptămânale a muncii la cea lunară, trimestrială sau chiar anuală. Având în
vedere, printre altele, şi dificultăţile generate de lipsa de materii prime,
de energie, de desfacere într-o perioadă sau alta, un asemenea sistem de modelare a muncii asociat cu reglementarea strictă a regimului orelor suplimentare, ar menţine costul salarial la cote admisibile,
având, totodată, impact pozitiv asupra reducerii şomajului, chiar dacă
sub diferite aspecte, doar aparent, întrucât unele din aceste formule
de ocupare pot fi privite şi sunt, în realitate într-un anumit fel, forme
de şomaj parţial. Uni le numesc “anticamere ale şomajului”. Credem
că li se poate asocia acest calificativ atunci când se recurge sau se
acceptă o asemenea formă de ocupare, în lipsa unui alternativ mai
bun. Nu li se poate asocia, în cazul în care munca cu timp parţial,
temporară etc. este opţiunea individuală a unei persoane, indiferent
de motivaţia care stă la baza acestei alegeri.
încurajarea şi sprijinirea – prin variate modalităţi, altele decât diferenţele de salarii – a mobilităţii forţei de muncă (teritorială, profesională
etc.). În acest sens este nevoie, pe de o parte, să fie examinate obstacolele în calea mobilităţii, iar pe de altă parte, să se întreprindă
măsuri de înlăturare a acestora, cu caracter legislativ economic, educaţional, social etc.
participarea pe bază de contracte – fie între statul român şi alte state,
fie între firme româneşti şi străine – la realizarea unor lucrări în străinătate. Pe această cale, pe lângă faptul că se răspunde unor nevoi
ale sistemelor de producţie şi dorinţe ale oamenilor, se evită şi obstacolele, problemele dificile care stânjenesc în prezent, cu o vigoare
crescândă liberă, circulaţie a forţei de muncă. Atâta vreme cât fluxul
migraţiei se face în sens unic formele organizate par a fi cele mai profitabile.
soluţionarea mai bună a unor probleme instituţional-legislativ organizatorice, informaţionale ale pieţei muncii; raportul dintre liberalizarea
pieţei muncii şi protecţia ocupării; falimentul şi concedierea colectivă;
organizarea partenerilor sociali în procesul de negociere şi concerta-
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re; organisme bi şi (sau) tri partite în reglarea relaţiilor de muncă la
toate nivelurile, începând cu firma şi terminând cu cel naţional; rolul şi
funcţiile statului pe piaţa muncii – când, cum, prin ce mijloace intervine; părăsirea atitudinii de “nonintervenţie”, de lăsare a lucrurilor să
meargă şi să se rezolve de la sine, ca şi când la nivel global ocuparea
ar putea fi soluţionată fără participarea sa.
*
* *
Operaţionalizarea mijloacelor la care ne-am referit necesită, încă,
studii laborioase şi corelate la nivel microeconomic, de firmă, sectorial, teritorial, naţional.
Un prim set de studii – pe care-l considerăm fundamental pentru crearea unui sistem de gestiune a pieţei muncii la nivelul fiecărei întreprinderi –
se cere orientat în direcţia diagnosticării exacte a situaţiei firmei, inclusiv a
forţei de muncă, a evidenţierii posibilităţilor acestora de supravieţuire şi înscriere pe traiectul unei dezvoltări profitabile.
Un al doilea set – în baza concluziilor rezultate din cele anterioare –
urmează să identifice posibilităţile şi condiţiile de ocupare a forţei de muncă:
− în aceeaşi întreprindere, fără schimbarea calificării;
− în aceeaşi întreprindere, cu schimbarea calificării;
− redistribuirea către alte întreprinderi (fără sau cu schimbarea calificării);
− persoane care nu mai pot fi reîncadrate – vârstnice, bolnave –
pentru care pot fi puse în acţiune dispozitive de pensionare anticipată, progresivă etc.
Pe această bază, s-ar evidenţia mai bine sectoarele, activităţile cu
capacitate de ocupare în creştere, creatoare de locuri de muncă, creîndu-se
premise mai bune pentru orientarea şi formarea profesională a forţei de
muncă; totodată, s-ar obţine o imagine mai exactă a sectoarelor, ocupaţiilor
şi profesiilor în declin, a dimensiunii populaţiei active care ar urma să fie
subiect al mobilităţii forţei de muncă.
În fine, al treilea set de studii ar trebui să vizeze, concomitent, realizarea următoarelor obiective:
− identificarea sectoarelor, activităţilor în care pot fi promovate noi
formule de ocupare şi amenajare a timpului de lucru;
− modalităţile de sprijinire a proceselor de recalificare-reocuparereintegrare a şomerilor (mijloace bugetare, politici de credit, fiscale;
proiectate-tip, consultanţă etc.);
− iniţierea şi sprijinirea financiară şi managerială a şomerilor şi a altor categorii de populaţie activă care se orientează spre crearea de
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întreprinderi familiale sau chiar spre anumite activităţi pe cont propriu.
*
* *
În capitolele care urmează, abordăm câteva din direcţiile pe care le
considerăm prioritare în politica de ocupare a forţei de muncă, de management al pieţei muncii.
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15/1991; Legea cu privire la sindicate, nr. 54/1991; Hotărârea nr. 13.3 cu
privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară; Hotărârea nr.
288/1991 cu privire la organizarea acţiunilor de recalificare şi reîntregirea
şomerilor ş.a.
(13) Vezi cap. 7 din lucrarea de faţă.
(14) Buletin, nr. 1, MEF, DOPOE, Bucureşti, 1991.
(15) Probleme ale măsurării şomajului. Cu privire specială la rata de şomaj,
INCE, IEN, 1991.
(16) În vara anului 1990 în procesul de pregătire a legii cu privire la şomaj colectivul sectorului “Economia resurselor umane” din IEN a propus ca perioada pentru care se plăteşte alocaţia de şomaj să fie de 12 luni sau cel puţin 9 luni; să fie introduse şi alte forme de ajutoare a persoanelor în şomaj
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(17)
(18)

(19)

(20)

(21)

după expirarea perioadei de plată a locaţiei; în stabilirea cuantumului îndemnizaţie de şomaj să fie avute în vedere şi în sarcinile familiale (situaţia
economică) ale şomerilor ş.a.
Problematica investiţiei în capitalul uman face obiectul capitolului 4 din lucrarea de faţă.
Reamintim în acest context atenţia de care s-a bucurat şi se bucură în
“modelul japonez” dezvoltarea omul cu toată problematica sa. Încă în anii
‘60, o înaltă personalitate a vieţii economice japoneze – Toshivo Daco,
preşedintele Federaţia Naţională a industriilor Japoneze – declară într-un
interviu: “Noi nu avem nici resurse naturale, nici putere militară. N-avem
dacă o singură resursă: capacitatea de investiţii a creierilor noastre. Ea este nelimitată. Şi trebuie să ne-o manifestăm. Trebuie să educăm, să specializăm, să echipăm. Această putere a minţii, prin forţa lucrărilor, va deveni,
într-un viitor apropiat, bunul comun cel mai preţios, cel mai creator al întregii omeniri”.
După opinia noastră, în programul “Reformei economice”, în aplicarea
concretă a acesteia, resursele de muncă sub numeroase aspecte – poate
chiar sub cele mai importante – sunt într-un anume fel marginalizate, considerate prioritar din optica protecţiei sociale şi mai puţin din cea a unităţii
dintre dimensiunea economică şi socială a omului. Furaţi de jocul politicilor
de ajustare structurală, se scapă din vedere faptul că resursele de muncă
sunt cea mai importantă avuţie a naţiunii, că investiţia în capitalul uman este cea mai eficientă, că piaţa muncii nu este o piaţă ca oricare alta; multe
probleme ale ocupării şi folosirii forţei de muncă, inclusiv ale şomajului, care prin geneză conţinut şi efecte sunt înainte de toate problemele economice sunt tratate mai ales ca probleme sociale. Nu de puţine ori accentele
cad pe aspectele consumatoriste, ale insuficienţei resurselor etc.şi nu pe
cele productiviste, creatoare, inovaţionale. De pe poziţia nevoii de asigurare a echilibrului dintre producţie-resurse-consum apreciem că în politica
economică şi de reformă este nevoie ca forţa de muncă să fie considerată
la dimensiunile sale reale, ca principal factor de producţie şi creaţie, şi nu
numai ca factor de consum.
Rata de şomaj într-o situaţie de ocupare deplină într-o societate liberă, putea fi – în concepţia lui Beveridge – D 3%. La rândul său Keynes consideră
că acest nivel este prea optimist, neexcluzând însă posibilitatea de a o realiza. Dacă în anii ’60 această rată a fost, în‚ ţările dezvoltate, în jur de 2%,
la începutul anilor 70, consumul asupra ocupării depline începe să se clatine, este”subminat” de o serie de fenomene şi procese economice interdependente.
Guy Standing (Département de l’emploi et du développement BIT), într-un
interesant şi documentat studiu privind “Flexibilitatea forţei de muncă şi
ocuparea”, face următoarea remarcă cu privire la politicile de ocupare deplină: “...un anumit timp, gestiunea cererii pe linia principiilor keynesiste a
permis de a îndigui creşterea şomajului, dar cu preţul gonflării sectorului
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public şi a numeroase excedente de forţă de muncă în industrie şi în alte
sectoare”.
(22) Capitolul 7, “Politica de salarii – pârghie de echilibru pe piaţa muncii” (din
lucrarea de faţă).
(23) Boyer, Robert, La flexibilité du travail dans sept pays européens: un essay
de synthèse sur les transformations du rapport salarial, BIT, 1987.
(24) Marshal, Ray, Préface à l’ouvrage de Philip L. Martin, Labor Displacement
and Public Policy, Lexington, Massachusetts, Lexington Books, 1983.
(25) Sarfati, Hedva; Kobrin, Catherine, op. cit.
(26) Croitoru, Lucian, Mecanismul economic şi restructurarea producţiei,
Oeconomica, nr. 2/1991.
(27) Economie mondiale 1980-1991: la fracturare?, Ed. Economica, Paris,
1984.
(28) Aspects sociaux du marché intérieur. Espace social européen, Communautées Européennes, Comité Economique et Social, Bruxelles, 1989.
(29) Malinvaud, Edmond, Réexamen de la théorie du chômage, Paris, Calmann-Lévy, 1980; Lavoie, Marc, Chômage classique et chômage
kéynésien: un pretéxte aux politiques d’austérité, Economie appliquée,
Archives de l’ISMEA, nr. 2/1986.
(30) Lavoie, Marc, op. cit.
(31) Citat după Ocuparea deplină şi eficientă a forţei de muncă, Caiet de studiu,
nr. 110, Bucureşti, 1986.
(32) Cu mulţi ani în urmă, cunoscutul economist francez Lyonel Stoleru,
referindu-se la semnificaţia ocupării printr-o politică de echilibru şi stabilitate macroeconomică, menţiona: “Problema cheie a vieţii economice este
încercarea de a realiza în fiecare moment corespondenţa dintre nivelul de
echilibru al bunurilor şi a serviciilor şi nivelul ocupării depline, niveluri pe
care niciun mecanism natural nu le face să coincidă. Or, aici niciun
ecart nu se poate tolera, deoarece nu se glumeşte cu ocuparea deplină;
nicio civilizaţie nu ar suporta ca o parte a membrilor săi să găsească o
muncă regulată şi un venit normal, în timp ce alta este condamnată la mizerie pentru că nu i se oferă nicio ocazie de a câştiga un salariu: acesta
este nu numai o problemă de echilibru economic, ci şi una de dreptate, de
echilibru social şi politic” (s.a.). (Stoleru, Lionel, L’équilibre et la croissance
économique, Dunod, Paris, 1969).
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Anexa nr. 1
Numărul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, pe judeţe,
la 11 iunie 1991 şi 1 octombrie 1991
Judeţul

TOTAL
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman

Total
11 iunie
1 oct.

169939
1684
1024
3278
6513
3097
4534
5436
1882
4414
5237
3148
1275
5961
6118
1772
3598
9150
9673
2710
1559
2055
6289
3784
6663
5752
3005
3699
8096
3475
3483
2995
1832
1167
7464
3549

Din care:
Beneficiari ai preve- Care nu beneficiază de
derii Legii 1/1991 prevederile Legii 1/1991
La 11 iunie La 1 oct. La 11 iunie La 1 oct
260489
104436
183685
65503
76804
2518
1327
1957
357
561
3378
1002
3147
22
231
4712
1585
2842
1693
1870
10630
4335
8370
2178
2260
5242
2176
4188
921
1054
6479
1875
3230
2659
3249
8976
3160
5721
2276
3255
2537
1657
2201
225
336
6147
2556
3900
1858
2247
7550
2442
3260
2795
4290
4721
2030
3586
1118
1135
2228
1275
2228
8443
2704
4637
3257
3806
10663
6118
10663
2002
1166
1579
666
423
5840
1779
2894
1819
2946
12627
5048
7193
4102
5434
12414
3120
1159
6553
7806
2105
1339
2207
1371
601
1292
754
1159
705
133
3409
1095
2207
960
1202
9500
3007
5129
3282
4371
5846
2562
4135
1222
1711
10852
3465
7786
3198
3066
8007
2310
4475
3442
3532
3991
2343
3297
662
694
6437
1516
2810
2183
3627
10329
3858
7281
4238
3048
6057
3194
5749
281
308
5269
2278
4269
1205
1090
4786
1866
3477
1129
1309
3223
1429
2914
403
309
2358
1047
2195
120
163
11538
4500
7527
2964
4011
5945
3004
5596
545
349
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Judeţul

Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Mun. Bucureşti

Total
11 iunie
1 oct.

1265
4417
5916
3089
3491
6390

2478
7625
9509
5829
4953
11954

Din care:
Beneficiari ai preve- Care nu beneficiază de
derii Legii 1/1991 prevederile Legii 1/1991
La 11 iunie La 1 oct. La 11 iunie La 1 oct
1120
1991
145
487
3499
6585
918
1040
5083
8697
833
812
1664
3846
1425
1983
2169
3612
1322
1341
5979
11240
411
714
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Anexa nr. 2
Ponderea judeţelor în numărul total de salariaţi şi, respectiv,
al populaţiei neocupate în căutare de loc de muncă
(în evidenţa oficiilor de forţă de muncă) în august 1991
Judeţul
TOTAL
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş

Pondere în:
Număr de salariaţi
Număr de şomeri
100,0
100,0
1,5
1,1
2,0
0,9
3,3
1,8
2,7
3,8
2,6
1,9
1,1
2,5
1,4
3,1
3,6
1,2
1,7
2,5
1,8
2,8
1,5
1,8
1,2
0,9
4,0
3,5
3,7
4,0
1,0
0,8
2,1
2,4
3,3
5,3
3,1
5,0
0,9
1,0
1,7
0,5
1,5
1,2
2,8
3,5
1,0
2,1
3,5
3,9
2,1
3,2
1,1
1,8
2,6
2,2
2,3
4,3
1,8
2,3
4,0
2,2
1,6
1,9
1,0
1,2
2,3
0,8
2,5
4,6
1,5
2,2
3,6
0,9
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Judeţul
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Mun. Bucureşti

Pondere în:
Număr de salariaţi
Număr de şomeri
1,1
2,6
1,5
3,6
1,7
1,9
1,3
2,0
15,0
4,8

Sursa: Calculat pe baza datelor CNS şi MMPS.
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Anexa nr. 3
Creşterea numărului de personal în căutarea unui loc de muncă,
în perioada iunie-octombrie 1991, pe judeţe
Judeţul

În cifre absolute (±) Total
Total Beneficiază În evidenţă
de Legea 1
TOTAL
90550
79249
11301
Alba
834
630
204
Arad
4402
2145
2257
Argeş
1434
1257
177
Bacău
4117
4035
82
Bihor
2145
2012
133
Bistriţa-Năsăud 1945
1355
590
Botoşani
3540
2561
979
Braşov
655
544
111
Brăila
1733
1344
389
Buzău
2313
818
1495
Caraş-Severin
1573
1556
17
Călăraşi
953
953
Cluj
2482
1933
549
Constanţa
4545
4545
Covasna
230
413
-183
Dâmboviţa
2242
1115
1127
Dolj
3477
2145
1342
Galaţi
2741
1488
1253
Giurgiu
-605
165
-770
Gorj
-267
405
-672
Harghita
1354
1112
242
Hunedoara
3211
2122
1089
Ialomiţa
2062
1573
489
Iaşi
4189
4321
-132
Maramureş
2255
2165
90
Mehedinţi
986
954
32
Mureş
2738
1294
1444
Neamţ
2233
3423
-1190
Olt
2582
2555
27
Prahova
1786
1991
-205
Satu Mare
1791
1611
180
Sălaj
1391
1485
-94
Sibiu
1191
1148
43
Suceava
4074
3027
1047
Teleorman
2396
2592
-196
Timiş
1213
871
342

În cifre relative (%)
Beneficiază În evidenţă
de Legea 1
53,3
75,9
17,3
49,5
47,5
57,1
229,9
214,1
De 10,5 ori
43,7
79,3
10,5
63,2
93,1
3,8
69,3
92,5
14,4
42,9
72,3
22,2
65,1
81,0
43,0
34,8
32,8
49,3
39,3
52,6
20,9
44,2
33,5
53,5
50,0
76,7
1,5
74,7
74,7
41,6
71,5
16,9
74,3
74,3
13,0
35,4
63,5
62,3
62,7
62,0
38,0
42,5
32,5
28,3
47,7
19,1
-22,3
12,3
-56,2
-17,1
53,7
-83,5
65,9
101,6
25,2
51,1
70,6
33,2
54,5
61,4
40,0
62,9
124,7
-4,1
39,2
93,7
2,6
32,8
40,7
4,8
74,0
85,4
66,1
27,6
88,7
-28,1
74,3
80,0
9,6
51,3
87,4
-9,5
59,8
86,3
15,9
75,9
103,9
-23,3
102,1
109,6
35,8
54,6
67,3
35,3
67,5
86,3
64,0
95,9
77,8
135,9
Total

176
Judeţul

Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Mun. Bucureşti

În cifre absolute (±) Total
Total Beneficiază În evidenţă
de Legea 1
3208
3086
122
3593
3614
-21
2740
2182
558
1462
1443
19
5564
5261
303

Total
72,6
60,7
88,7
41,9
87,1

În cifre relative (%)
Beneficiază În evidenţă
de Legea 1
88,2
13,3
71,1
-2,5
131,1
39,2
66,5
1,4
88,0
5,6
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Anexa nr. 4
Principalele caracteristici ale personalului în căutarea
unui loc de muncă, la 1 octombrie 1991, pe judeţe
- pondere în numărul total Femei Munci- Persoane cu Persoane cu Proveniţi din unităţi prin
tori studii medii studii superioare restructurarea activităţii
TOTAL
59,8 75,7
8,3
2,6
57,7
Alba
64,8 68,6
18,4
3,7
64,4
Arad
71,3 89,1
5,2
4,6
93,2
Argeş
63,3 63,3
15,8
1,9
40,0
Bacău
59,7 69,9
14,5
2,3
61,9
Bihor
60,6 82,5
5,8
4,1
67,3
Bistriţa-Năsăud 42,1 70,8
6,0
1,6
36,0
Botoşani
51,6 86,3
1,7
0,9
38,8
Braşov
73,0 75,5
7,8
8,6
81,2
Brăila
53,4 74,8
6,6
2,2
50,8
Buzău
59,1 45,1
13,4
0,7
33,7
Caraş-Severin 71,8 84,8
1,5
2,6
62,4
Călăraşi
54,5 95,2
4,3
0,5
92,5
Cluj
70,0 63,6
10,3
2,3
39,3
Constanţa
55,8 74,1
21,6
4,3
91,8
Covasna
60,1 64,8
20,8
0,7
73,7
Dâmboviţa
70,7 78,1
5,1
0,4
38,1
Dolj
64,7 80,5
1,2
1,7
50,1
Galaţi
73,8 56,0
4,6
0,8
24,6
Giurgiu
63,4 79,0
5,0
1,3
57,3
Gorj
83,4 92,3
3,5
2,8
75,4
Harghita
56,8 74,4
9,8
2,1
57,6
Hunedoara
81,9 61,2
13,1
3,1
42,7
Ialomiţa
51,1 54,9
33,7
0,3
56,3
Iaşi
49,3 81,5
2,2
3,9
55,2
Maramureş
55,5 86,7
2,4
1,7
53,1
Mehedinţi
65,9 89,7
1,7
2,0
74,0
Mureş
62,7 64,7
12,9
1,4
35,2
Neamţ
57,1 73,1
11,2
1,4
57,2
Olt
47,3 94,6
2,5
1,3
69,2
Prahova
79,4 78,3
7,4
4,6
50,0
Satu Mare
56,7 83,5
3,4
2,3
56,2
Sălaj
65,4 92,3
2,3
1,2
69,3
Sibiu
66,3 86,9
3,2
5,9
78,6
Suceava
52,1 85,7
0,7
1,5
52,0
Teleorman
57,1 83,7
13,9
1,4
79,7
Timiş
67,0 59,6
12,2
15,7
79,1
Judeţul
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Judeţul

Femei Munci- Persoane cu Persoane cu Proveniţi din unităţi prin
tori studii medii studii superioare restructurarea activităţii
Tulcea
44,2 87,1
9,5
1,4
80,4
Vaslui
47,3 90,8
2,1
0,5
72,3
Vâlcea
57,8 82,5
2,0
1,0
52,7
Vrancea
46,5 85,1
2,5
1,0
53,3
Mun. Bucureşti 64,5 67,6
17,0
11,9
88,6
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Anexa nr. 5
Rata totală de şomaj şi rata de şomaj indemnizat,
la 11 iunie 1991 şi la 1 octombrie 1991, pe judeţe
Judeţul
TOTAL
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea

Rata totală de şomaj
La 11 iunie
La 1 oct.
2,4
3,7
1,5
2,1
0,7
2,4
1,4
2,0
3,3
5,1
1,7
2,9
5,8
8,5
5,3
9,2
0,7
0,9
3,5
4,9
4,0
5,8
2,9
4,7
1,4
2,4
2,1
3,0
2,3
4,0
2,6
2,9
2,4
3,9
3,8
5,4
4,4
5,7
4,2
3,4
1,3
1,0
2,0
3,4
3,2
4,8
5,4
8,4
2,7
4,5
3,8
5,6
4,0
5,5
2,0
3,5
5,1
6,7
2,8
4,9
1,2
1,9
2,7
4,4
2,7
4,9
0,7
1,4
4,2
6,7
3,4
5,5
0,5
1,0
5,7
10,2

Rata de şomaj indemnizat
La 11 iunie
La 1 oct.
1,5
2,6
1,2
1,6
0,7
2,2
0,7
1,2
2,2
4,0
1,2
2,3
2,4
4,2
3,1
5,8
0,6
0,8
2,0
3,1
1,9
2,5
1,9
3,6
1,4
2,4
1,0
1,6
2,3
4,0
1,7
2,3
1,2
1,9
2,1
3,1
1,4
2,1
2,1
2,4
0,6
0,9
1,1
2,2
1,5
2,6
3,7
5,9
1,4
3,3
1,5
3,1
3,1
4,6
0,8
1,5
2,4
4,7
2,6
4,7
0,8
1,5
1,7
3,2
2,1
4,4
0,6
1,3
2,5
4,4
2,9
5,2
0,4
0,8
4,5
8,8
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Judeţul
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Mun. Bucureşti

Rata totală de şomaj
La 11 iunie
La 1 oct.
5,5
8,9
2,6
4,9
3,7
5,4
0,6
1,1

Rata de şomaj indemnizat
La 11 iunie
La 1 oct.
4,7
8,2
1,4
3,2
2,3
3,9
0,6
1,1
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Anexa nr. 6
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Anexa nr. 7
Programe speciale de ocupare în unele ţări membre OCDE
GERMANIA
“Programul de creare de locuri de muncă” (ABM)-(urmare a legii
din 1969) – destinat creării de locuri de muncă temporare pentru: a) şomerii
de lungă durată b) persoanele în vârstă; c) handicapaţii; d) pentru orice persoană care se confruntă cu dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; angajările se fac, de regulă, pentru un an, dar în unele cazuri se poate prelungi.
Aceste proiecte sunt finanţate de municipalităţi sau de organizaţii benevole;
subvenţiile acoperă adesea 80% din costurile salariale. Participanţii primesc
salariu potrivit dispoziţiilor convenţiilor colective.
FRANŢA
“Contractele ocupare-formare” (CEF) – program aplicat între 19751985, bazat pe principiul formării în alternanţă şi destinat tinerilor şomeri în
vârstă de 17-26 ani; durata poate fi de 1 sau 2 ani, iar întreprinzătorii – care
s-au angajat să organizeze să finanţeze această formare – primesc o subvenţie forfetară de la stat pentru fiecare oră de formare. Pe durata contractului, tinerii participanţi trebuie să primească un salariu corespunzător categoriei profesionale a postului pe care l-au ocupat, şi nu salariul minim.
“Lucrări de utilitate colectivă “(TUC) lansat în 1984, program concept
pentru tineri şomeri de 16-21 de ani, care nu-şi mai continuă studiile; le asigură ocupare de 20 ore săptămânal pe o durată de trei până la 12 luni cu o
remuneraţie lunară 1200 franci, la care instituţia respectivă poate adăuga
500 franci pentru micile cheltuieli. Săptămâna de lucru este astfel organizată încât să permită tinerilor- în timpul lor liber- să-şi poată căuta de lucru sau
să se înscrie la cursuri de calificare.
REGATUL UNIT
“Programul comunitar”- lansat în 1982, oferă locuri de muncă pentru
un an sau peste, destinate şomerilor de lungă durată, tinerilor de 18-24 de
ani, ca şi altor persoane mai în vârstă (rămaşi fără ocupaţie 6 luni cel puţin
în care în ultimile 15 luni nu au lucrat 12 luni cei puţin. programul este finanţat de colectivităţile LOCALE ŞI ORGANIZAŢII benevole, sub direcţia Comisiei pentru serviciile forţei de muncă Participanţii sunt renumeraţi pe baza
unui barem local, dar, salariul mediu pentru fiecare proiect nu trebuie să
depăşească 67 de lire sterline pe săptămână.
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“Sistemul de primă pentru întreprindere” – conceput pentru a veni
în ajutor şomerilor care doresc să-şi creeze propria întreprindere. În acest
sens trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie beneficiar ai unei
îndemnizaţii de şomaj sau orice altă alocaţie complementară, să nu aibă
ocupaţie de cel puţin 13 săptămâni, să aibe vârsta cuprinsă între 18 şi cea
legală de pensionare. Trebuie să poată participa cu cel puţin 1000 lire la
crearea întreprinderii sale, iar, sistemul acesta îi asigură o sumă de 40 de
lire pe săptămână timp de un an. Acest sistem, instaurat la scara naţională
în anul 1983, este administrat de centrele locale pentru ocuparea.
“Programul pentru formarea tinerilor” (YTS) – lansat în 1983, are
ca scop facilitarea trecerii spre viaţa activă a tinerilor ieşiţi de pe băncile
şcolilor. Iniţial, şi-a propus unstagiu integrat de formare şi experienţă profesională de un an, cuprinzând 13 săptămâni de formare în afara locului de
muncă sau de învăţământ complementar; pentru doi ani, a funcţional pentru
tinerii care au părăsit şcoala la 16 ani, fie că avea sau nu un loc de muncă
asigurat. Astăzi, sistemul se extinde până la vârsta de 18 ani; de el beneficiază şi tinerii handicapaţi în vârstă de până la 21 de ani. Stagiarii primesc o
alocaţie de formare.
Programele sunt patronate de autorităţi locale patronate de autorităţi
locale, organizaţii benevole, instituţii de formare.
DANEMARCA
“Legea asupra ofertelor de posturi” – intrată în vigoare în anul
1978, pentru obţinerea de posturi, pe o durată de 7 luni în sectorul public şi
9 luni în cel privat, pentru adulţi aflaţi în şomaj de 21 de luni, ca şi pentru
tinerii cu şcolarizarea încheiată în căutarea de lucru de peste un an. Potrivit
unei noi dispoziţii, persoanele în vârstă de 25 de ani şi peste, care au reuşit
să ocupe deja un loc de muncă, pot urma cursuri de formare pe o durată de
2 ani cel mult şi să beneficieze, în acest timp, de o alocaţie de formare la
nivelul prestaţiei de şomaj la care ar fi avut dreptul. Există şi o formulă prin
care un şomer îşi poate crea propria sa întreprindere, privind un ajutor financiar care echivalează cu jumătate din îndemnizaţia maximă de şomaj pe
o perioadă de cel mult 3,5 ani de la prima sa angajare temporară.
SUA
“Legea asupra formării în asociaţie la finele unei ocupări” promulgată în anul 1982, consacră cel mai important program în favoarea persoanelor defavorizate economic. Acest program naţional funcţionează după un
sistem de credit global acordat fiecărui dintre state, care se obligă a distribui
fondurile către zonele zise de furnizare a seviciilor (SDA) şi în a controla
planificarea şi executarea programelor locale. Anumite programe locale
acordă preferinţă formării la locul de muncă, în timp ce altele pun accent pe
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cursurile de formare profesională. Se apreciază că 40% din totalitatea creditelor eliberate cu titlu TITPA sunt cheltuite în favoarea tinerilor.
SUEDIA
“Proiectele de asistenţă finanţate prin fonduri publice” – datorează din anii 30 sunt destinate remedierii şomajului ciclic sau sezonier, fiind
considerate ca o modalitate de a oferi o experienţă profesională tinerilor,
femeilor şi imigraţiilor sau o ocupaţie persoanelor relativ vârstnice, handicapate şi celor care se confruntă cu dificultăţi în găsirea unui loc de muncă.
Posturile oferite sunt pentru o durată de maximum 6 luni, în afara unor cazuri de excepţie, iar salariile sunt calculate pe baza nivelurilor în vigoare.
Proiectele pot fi puse în funcţiune la iniţiativa autorităţilor naţionale sau municipale, ca şi de întreprinzătorii (Employeurs) sectorului privat (În cea mai
mare parte, a municipalităţile recurg la aceste proiecte).
Participanţii pot părăsi proiectul dacă, pe piaţa muncii, se ivesc posturi libere (care să le convină).
IRLANDA
“Programul de experienţă profesională” (WEP) – a debutat în 1978
şi se adresează tinerilor de până la 25 ani, care au terminat studiile, dar nu
au ocupat încă niciun loc de muncă şi sunt înscrişi ca solicitanţi la Serviciul
pentru forţa de muncă. Grupa cea mai importantă este cea a tinerilor de 18
ani, prioritatea fiind acordată celor care sunt în căutare de cel puţin 6 luni.
Programul se întinde pe o durată de 26 săptămâni, iar participanţii
sunt plasaţi în întreprinderi private sau publice unde primesc o remuneraţie
modică, pe care Serviciul naţional pentru forţă de muncă o rambursează
întreprinderii respective.

Capitolul 2
POLITICI DE ACUMULARE ŞI INVESTIŢII
ŞI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

2.1. Repere introductive
Societatea românească se află într-o accentuată stare de bulversare
şi haos provocate de intenţiile şi acţiunile specifice unei tranziţii rapide spre
alt model economic.Durata tranziţiei, conţinutul şi paşii reormelor necesare
sunt încă două elemente profound incerte, fiecărei ţări est-europene întreprinde cam aceeaşi măsuri şi se obţin aproape aceleaşi “rezultate”. Gradul
de incertitudine se accentuează chiar pe măsură ce se pătrunde mai
profound în tunelul ce conduce spre economia de piaţă.
2.1.1. Trecerea de la un sistem economic la altul nu este similară cu
parcurgerea de către o garnitură de tren în mare viteză a unui spaţiu. În cazul unei garnituri de tren numai mecanicul de locomotivă vede calea pe care
merge şi schimbarea de direcţie, în timp ce pasagerii privesc în lateral şi
receptează cu întârziere noutăţile traseului. Experimentul actual din economie este dureros şi nimeni nu poate prognoza cât va dura această tranziţie,
care va fi nivelul influenţei, al şomajului, al producţiei şi al investiţiilor atunci
când “jocurile pieţei” vor fi făcute.
Ştinţa economică se deosebeşte radical şi de ştinţele naturale; experienţele fizico-chimice, mecanice, matematice etc. Sunt supuse unor relaţii
clare de tipul cauză-efect. În economie, aceleaşi cause pot produce efecte
variabile în funcţie de genetica socială, de perioada şi zona de referinţă, de
bogăţia materială şi spirituală a indivizilor etc. Determinismul economic este
permanent supus unei potenţiale complicări şi amputări din partea indeterminismului social.
De regulă, nu se poate vorbi decât în mod abstract de puritatea ştinţei
economice. Din punct de vedere practice economia nu există fără oameni şi
politică; ştiinţa economică aplicată implică individul şi politica.
Termenul de economie politică este înţeles încă de la greci ca o
sumă de reguli ale casei, ale societăţii; într-o altă accepţiune, aceasta ar
putea fi trades şi înţeles şi ca o “organizaţie socială, solidară, bazată pe reguli precise, în scopul combaterii rarităţii, respective a sărăciei“. Conturul
sărăciei şi caracterizarea unui individ sărac sau a unei societăţi sărace se
obţin prin analize şi referinţe concrete care privesc dimensiunile capitalului,
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a surselor de venit, a terenurilor agricole etc. Cu alte cuvinte un om sau o
societate fără capital, fără surse de venit, fără pământ, fără credite şi fără
locuri de muncă nu pot să combată sărăcia. Calea de eradicare treptată a
sărăciei o constituie munca, acumularea şi investiţiile. Dar, a vorbi numai de
muncă acumulare şi investiţii şi ale a aborda în sine, izolat, rupte de alte
variabile economice, de contextual social istoric naţional nu poate conduce
decât la concluzii parţiale, uneori false, şi la o slabă aderenţă şi utilitate
practică. Dacă este adevărat că factorii de producţie sunt capitalul, pământului şi munca, tot aşa de evidentă apare tratarea acestora în corelaţie cu
ale categoriei rezultative sau derivate între care interesul, productivitatea,
profitul, dobânda, renta salariile economiile, şi implicit, amortizarea, investiţiile şi preţurile nu pot fi omise. Iată aşadar, cum, deşi direct ar fi cazul să ne
ocupăm numai de acumulare – investiţii, consum şi locuri de muncă, economia ne obligă la o multitudine de alte referinţe. De fapt, toate aceste categorii, factori, pârghii şi variabile devin ceva, au sens numai dacă sunt jucate împreună, complicând enorm analizele ce se cer înteprinse, cât şi concluziile şi posibilele strategii. Ştiinţa economică, nu va putea niciodată să
stabilească definitiv, exact şi universal – valabil cantitatea şi calitatea muncii
necesară, a producţiei, consumul factorilor de producţie pe unitate de produs, salariile şi preţurile ce se vor practica etc; ştiinţa se poate implica numai în descoperirea legilor a legăturilor, corelaţiilor şi proporţiilor necesare
în repartizarea pe destinaţii variabile a bogăţiei şi producţiei accumulate şi
create.
Există foarte multe faţete de posibilă analiză a raporturilor cantitative
şi calitative dintre acumulare şi – investiţii şi ocuparea forţei de muncă – fie
că ne referim la practica istorică şi la influxiunile din teoria şi ştiinţa economică sau la abordările din perspective macro sau microeconomică. Concluzia imperativă avansată profetic de către Mihail Manoilescu este pe deplin
valabilă şi astăzi: “o societate ce nu-şi poate folosi complet munca şi nu
poate introduce progresul tehnic pentru a spori randamentul muncii nu are
niciun viitor; ea trebuie schimbată”.
Pentru orice schimbare se cere însă o enormă chibzuinţă şi cunoaştere a relaţiei. Sistemul economic conţine un set de variabile care sunt date:
volumul şi calificarea mâinii de lucru, volumul, nivelul ethnic şi starea fizică
a echipamentului productiv, gusturile şi obiceiurile consumatorilor, structura
socială, cadrul geografic, natural şi resursele solului şi subsolului etc.
Viitorul este strâns legat şi dependent de present tocmai prin aceste
variabile. Se impune, de aceea, o bună evaluare a acestora şi o încercare
de determinare a mişcării fenomenului economic în viitor. Numai aşa se va
aprecia, de pildă, cât din evoluţia viitoare va fi generată de relaţii de asociere simplă, cât şi de raportul cauză-efect, cât prin stabilitatea structurală şi
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inerţiei, în ce proporţie intervenţiile politicii economice şi ale factorilor externi
vor conta cu efecte de durată etc.
Este de înţeles că viitorul se poate crea – ceea ce presupune un set
de politici şi instrumente menite să armonizeze determinismul economic şi
interdeterminismul social prin investiţii – şi să poată descoperi – ceea c ear
însemna un simplu act neutru de cunoaştere.
Credite că este suficient pentru succesul viitorului creat sau dorit numai intervenţia pe termenul schimbării instituţionale şi al negocierii şi concilierii revendicărilor salariile înseamnă a expune societatea unui risc major.
Schimbarea instituţională nu poate fi făcută cu succes într-un ritm mai
accelerat decât s-ar schimba comportamentul omului. Dacă ar fi posibilă o
concomitenţă între schimbarea instituţională şi comportamentul agenţilor
economici şi a fiecărui individ din societate ar însemna că ne situăm pe terenul unui mechanic social – economice în care tot timpul, aceeaşi cauză
produce aceleaşi efecte şi deci, s-ar putea reforma de substanţă şi imediat
orice sistem sau organism social – economic. Între dorinţă şi putinţă, ca şi
între tranziţia “graduală” şi cea de şoc se cere o fină cântărire pentru a
aproxima cât va fi hazard, cât va fi necesitate (rezultată în urma asocierii
de variabile) şi cât se cere a fi din partea de voinţă concretizată în strategie.
Orice organism economico-social se caracterizează prin doze şi combinaţii
anume, ce fixează raportul între necesitatea şi posibilitatea de schimbare
rapidă, de adaptare şi scleroză. Asemenea relaţii între economie şi societate sunt argumentate de faptul că, de regulă, fluctuaţiile sistemului economic,
deşi încep brusc se resorb treptat; însuşi Keynes afirmă în acest sens că
“o scădere a folosirii forţei de muncă, a capitalului şi venitului odată începută ar putea dura extrem de mult”.
2.1.2. România se află, după un interval de aproape o jumătate de
veac, la începutul unei a doua tranziţii. Nu este locul şi niciobiectivul nostru
să lămurim care au fost factorii – exclusivi externi – ce au făcut ca România
să fie într-o jumătate de secol în situaţia de a suporta două tranziţii.
Prima tranziţie provocată a fost cea de la o economie oarecum liberală spre alta planificată şi condusă centralizat. Mutaţiile în sfera mecanismului economic şi instituţional au durat la această primă tranziţie cca 15 ani
(1947-1962). Bulversările au fost în respectiva perioadă foarte serioase; s-a
trecut de la proprietatea particulară la cea colectivist-etatizată, de la iniţiativa liberă la cea negociată; resursele de producţie erau constituite, în principal, din pământ şi forţă de muncă al cărei nivel de pregătire şcolară şi de
calificare nu suportau comparaţie cu cel actual.
Capitalul industrial era slab prezentat şi suferise şi distrugere de război gospodăria ţărănească şi agricultura avea o înzestrare cu aparat productiv extrem de limitată infrastructura se situa la un nivel mult inferior nivelului european; ţara a trebuit să achite datorii de război şi să întreţină trupe
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de ocupaţie – care, pentru nivelul dat al potenţialului economic, prezentau o
extrem de grea povară; surselor de capital străin nici nu intrau în calcul; factorii externi şi spaţiul de manevră erau de asemenea nefavorabile etc. Aici
nu este vorba de nostalgie sau de a face necrologul unui sistem dispărut,
dar analiza sumară şi evaluarea obiectivă a istoriei economice a primei
tranziţii ne obligă să ne întrebăm care au fost totuşi factorii miraculoşi care au permis nu numai achitarea daunelor şi refacerea distrugerilor de război, dar şi asigurarea unei creşteri economice sensibile şi susţinute pe o
perioadă de timp cca 30-35 de ani (în 1947-1980) este absolut evident că
potenţialul economic şi uman nu se putea compara cu cel actual, ţara se
afla în urma unui război devastator – ceea ce într-un fel – nu este cazul –
astăzi piaţa şi proprietatea au fost înlocuite cu planul şi lipsa de iniţiativă,
psihologie rezista un mare regret după proprietăţi şi în special după pământul colectivizat; specialiştii şi inteprinzătorii cei mai buni au fost în multe cazuri reduşi la tăcere sau arestaţi etc. Totuşi cum a fost posibil refacerea şi
înscrierea economiei pe un traseu ascendent?
Care sunt cauzele şi factorii care au făcut ca numai după 2 ani de la
începutul celei de-a doua tranziţie, economia României să fie într-o situaţie
catrastofală?
Spre deosebire de 1945-1949, în 1989 ţara nu se afla în urma unui
război, nu avea datorii externe, ci unele rezerve valutare demne de reţinut;
pregătirea şi calificarea capitalului uman era cu totul alta; aparatul productiv
şi infrastructura se situau la proporţii incomparabile; s-au reinstaurat democraţia, libertatea, libera iniţiativă, proprietatea privată în agricultură etc. Cu
toate acestea, producţia naţională a scăzut serios; producţia industrială mai
reprezintă cca jumătate din cea din 1989, datoriile externe au urcat vertiginos, consumându-se şi rezervele anterioare; producţia agricolă este insuficientă pentru a asigura hrana poporului investiţiile nu mai reprezintă niciun
sfert din cele anterioare; şomajul şi inflaţia au devenit tot mai devastatoare.
Răspunsul la aceste “paradoxuri” este greu de dat.
Ştiinţa economică repusă în drepturi – prin proclamarea dominaţiei
pieţei libere şi a înlăturării planificării dirijării, centralizării, formării artificiale
a preţurilor etc., poate oare să genereze ea singură prin ea insăşi asemenea efecte? Cum se face că la prima tranziţie – renunţându-se la ştiinţa
economică şi la legităţile acestea şi recurgându-se la voluntarism, centralism, subiectivism şi arbitrar – s-au obţinut rezultate palpabile pe o perioadă
relativ îndelungată de timp, iar la cea de-a doua tranziţie respectând ştiinţa
economică se obţin numai minusuri pe toate planurile?
Este clar că prima tranziţie a luat oarecum un start bun comparativ cu
cea actuală.
2.1.3. Coerenţa unei politici economice se apreciază de regulă prin
capacitatea acesteia de a realiza:
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− o creştere economică continuă;
− ocuparea deplină a forţei de muncă;
− stabilirea preţurilor şi creşterea reală a consumurilor.

Dacă până în 1977-1980 s-au realizat asemenea procese, după 1989
pe toate cele trei direcţii minusurile sunt evidente.
Ar părea pe de o parte, că se poate elabora şi promova în practică o
politică economică cu un grad de coerenţă acceptabil prin respectarea ştiinţei economice prin arbitrar şi voluntarism, iar pe de altă parte, că pot exista
şi politici economice ştiinţifice, tehnocrate, “nebirocratizate”, “necentralizate”, dar care conduc – cel puţin o perioadă – a cărei durată nu o cunoaştem
la rezultatele catastrofale. Paradoxul aparent este pe cât de evident, pe atât
de dureros. Credem însă că de fapt nu este vorba de niciun paradox; este
exclus ca ştiinţa economică să ne joace asemenea feste dacă o folosim corect şi dacă politica economică este coerentă cu anumite obiective sociale.
În opinia noastră este vorba de cu totul alte cauze. Între acestea, una este
clară: nu există şi nu a existat o politică coerentă, constructivă, care să se
bazeze pe realităţi, care să cunoască şi să aprecieze la justa valoare relaţia
dintre potenţialul economic şi sistemul social(1).
Piaţa liberă dusă la absurd prin cerinţele exclusive ale profitului nu înseamnă ştiinţă economică. Dacă s-ar merge numai după profit, când s-ar
compara destinaţia unui teren (prin comparaţia dintre agricultură şi transporturi) sub aspectul dimensiuni acestuia, ar putea rezulta de pildă că întreaga
suprafaţă a ţării ar aduce un maxim de câştig dacă ar fi ocupată de căi ferate sau de autostrăzi. Evident că aşa ceva nu se poate.
De fapt, până acum tranziţia şi politica acesteia au fost în mare parte
distructive, nerealiste, conducând în primul rând la blocarea muncii şi a investiţiilor. Dacă prima tranziţie s-a bazat exclusiv pe o muncă naţională
crâncenă, forţată de multe ori, slab plătită şi care a suplinit lipsa de resurse
de investiţii şi capital, cea de a doua a favorizat exclusiv nemunca, speculaţia, blocarea efortului investiţional etc. Factorul psihologic a fost de asemenea folosit împotriva oricărei logici economice; populaţia a fost obişnuită să
aştepte miracole din afară, ajutoare externe, surse străine de capital. S-au
lăsat nefolosite capacităţile naţionale şi s-au adus produse din import fără a
se exporta nimic în schimb. Cel mai grav aspect este nefolosirea celor două
resurse fundamentale ale naţiunii: munca şi pământul. Dacă prin absurd tot
capitalul industrial nu ar fi util şi ar provoca numai pierderi, pământul se cere
integral folosit.
Prima tranziţie a asigurat refacerea şi dezvoltarea economiei aproape
exclusiv prin agricultură şi prin munca în acest sector a cca 75-80% din populaţia ocupată.
Cea de-a doua tranziţie a început cu diminuarea catastrofală a muncii
pentru cca 75-78% din populaţia ocupată în alte ramuri decât agricultură şi
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prin dezorganizarea şi reducerea muncii celor 25-28% din populaţia ocupată
în agricultură.
Cu alte cuvinte, tranziţia de la un sistem economic liberal la unul centralizat, de comandă, a avut o perioadă efecte pozitive prin supralicitarea
muncii şi a ocupării – mergându-se chiar la o supraocupare acceptabilă
pentru echilibrele economice prin salarii scăzute ce compensau lipsa reală
sau aparentă de productivitate -, iar, ulterior, a investiţiilor. Practic, în perioada 1945-1989 s-a acţionat continuu ca şi cum economia ar fi fost într-o
permanentă criză, ori într-un război perpetuu, comandându-se totul. După
1989, guvernarea economiei a procedat ca şi cum aceasta ar fi într-un
avânt permanent, existând chiar o supraproducţie. De fapt, se pare că economia de piaţă funcţionează corect, relativ singură, ca un “perpetuum mobile” numai când există satisfăcut un anumit grad şi nivel de consum şi ofertă
de bunuri; în perioadele sau ţările în care decalajul între cerere şi ofertă este mare în sensul lipsei ofertei, corelaţile valorice şi fizice se deteriorează,
ajungându-se la ficţiuni şi aberaţii ce nu pot fi înlăturate decât prin politici
economice de austeritate, cu nuanţe de dirijism şi cu intervenţii guvernamentale mai mult sau mai puţin pregnante.
Aşa se şi explică o anumită diversitate de concepţii, şcoli şi teorii economice specifice economiilor de piaţă, care supralicitează în diferite ţări şi
perioade istorice anumite laturi sau factori ce condiţionează echilibrul economic: Keynes a pus accentul pe cerere; înaintea lui J.B. Say avansase legea debuşeelor (“produsele se schimbă contra produse şi oferta creează
propria cerere”); în perioada de după cel de-al doilea război iar au apărut
nuanţe ale teoriei ofertei; alte orientări au alunecat pe panta echilibrului financiar monetar, în timp ce P.Bauer şi J. Simon, prin “noua teorie a dezvoltării” pun accentul pe importanţa resurselor umane etc. În acelaşi sens s-a
făcut trecerea de la microeconomic la macroeconomic, prin Keynes şi apoi
iarăşi la strategiile de firmă. Reţelele şi modelele economiei de piaţă nu numai că nu sunt şi nu au fost unice, dar se pare că teoria este cu ceva în urma practicii reuşind să explice fenomenele şi să încerce rezolvarea după ce
acestea apăruseră. Oarecum similar s-au petrecut lucrurile şi din economiile
din est: întâi s-a provocat un haos ce a condus la crize de autoritate – de la
firme până la nivel macroeconomic, la hiperinflaţie şi şomaj, la scăderea
producţiei şi a investiţiilor urmând ca apoi să se caute soluţiile de combatere
a acestor fenomene. Cert este că, tranziţia şoc, este evident neproductivă –
cel puţin pe termen scurt – iar ruptura dintre sistemul economic şi cel social
(care ar trebui să-l susţină) solicită alte concepţii şi etape graduale ale
schimbării. Dacă nu se procedează astfel, este posibil ca pierderile să fie
aşa de mari încât perioadele de refacere şi de atingere a nivelului de producţie iniţial – chiar dacă în altă structură – să fie mult mai îndelungate.
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Aşa cum au debutat şi cum s-au derulat reformele vizând tranziţia
economică nu numai la România dar şi în celelalte ţări foste socialiste – ele
îmbracă un caracter vizibil de “metafizică economică”.În general, s-a subliniat şi se afirmă tot mai des că nu există încă o experienţă practică a tranziţiei de la un sistem economic centralizat, de comandă, la altul bazat pe
regulile pieţei libere (prima experienţă practică şi prima şi singura tranziţie,
în etapa modernă a fost numai cea de la piaţă liberă la economia planificată
centralizat) şi, deci, în consecinţă, bâlbîielile şi greşelile se datoresc acestei
lipse. După cum se ştie, metafizica este o metodă de cunoştinţă a fenomenelor ce depăşesc cadrul experienţei practice; tot acesteia îi este specifică
abordarea proceselor şi fenomenelor în mod izolat, prin absolutizarea unor
laturi ale relaţiei şi prin negarea salturilor calitative. Din această optică,
absolutizarea pieţei libere ca miracol al tranziţiei şi al soluţionării problemelor ofertei şi cererii de produse este evident o concepţie metafizică. Concomitent însă, negarea salturilor calitative specifică metafizicii lipseşte din concepţia “tranziţiei şoc” care se bazează tocmai pe schimbarea bruscă a calităţii mecanismului economic. Cert este că subaprecirea conţinutului concret,
a legăturilor legităţilor şi contraindicaţiilor interne ale sistemului social şi
economic nu poate fi decât o metafizică. În altă exprimare este vorba de a
acţiona cu mijloace, substanţe şi catalizatori specifici chimiei anorganice
deşi economia şi societatea se prezintă precum chimia organică. S-ar putea însă ca cineva să se întrebe ce legătură are acest sumar
“rechiziţionariu” cu investiţiile şi ocuparea forţei de muncă. Tocmai având în
vedere legăturile organice create timp de o jumătate de veac în sistemul
social-economic românesc – chiar propun imperfecte, dar care existau şi
funcţionau ca atare – am recurs la aceste judecăţi paralele.
Capitalul productiv şi uman existent a fost pus în mişcare prin investiţii centralizate, a avut ca surse, aproape unice, bugetul republican, la care
a contribuit întreaga suflare românească ce a muncit în această perioadă.
Numărul şi structura populaţiei ocupate, categoriile şi dimensiunile unor
grupuri socioprofesionale au o genetică proprie, intim corelată cu acces capital fizic naţional productiv sau neproductivi. Acestea prezintă şi inclus rezultatul unei evoluţii istorice a raportului dintre producţie – salarii – consum
– investiţii ce nu poate fi fracturată printre – un accident şi cu atât mai mult
printr-o revoluţie. Nu trebuie să fim neapărat Keyneist dacă vom invoca
permanent ecuaţia după care venitul este egal cu suma consumului şi a
investişiilor, tot aşa cum nu putem taxa ca marxiştii sau extremiştii pe cei
care fac apel la sfera socialului şi respectiv a naţionalului în judecăţile economice(2).
Concepţia noastră economică nu poate fi decât metacomunistă,
metakeynesistă, metamarxistă dar şi “metareformă” sau mai ales
“metatranziţiei şoc”.
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Nu se poate trece la introducerea mecanismului unei economi de piaţă fără a aprecia – chiar şi aproximativ – dimensiunile şi sensurile de evoluţie ale cererii şi a ofertei interne bunuri capital şi forţă de muncă. Dacă dimensiunile acestor termeni ai ecuaţiei echilibrului economic se schimbă rapid nu se poate aştepta altceva decât haos pe toate componentele pieţii
interne (piaţa capitalurilor, a bunurilor de consum, financiar – monetară şi
piaţa muncii); nu se vor putea estima sau prognoza nici preţurile care vor
echilibra cererea şi oferta pe care din respectivele segmente şi nu se va
reuşi – cel puţin pe termen scurt – prin nicio măsură economică sau administrativă, să se restabilească un sens şi raporturi care să ofere stabilitate şi
durabilitate în creşterea economică. Ar fi, deci, necesară cunoaşterea unor
dimensiuni ale cererii – mai întâi la bunurile de consum indispensabile (la
energie şi materiile prime aferente) şi apoi s-ar aproxima ritmul de restructurare şi cererea de capital de investiţii etc. partajându-se chiar şi dimensiunea pieţii interne şi externe. A proceda la introducerea economiei de piaţă
fără a cunoaşte şi a lua în calcul dimensiunile pieţei şi structurile productive
şi umane existente este o adevărată aventură.
Este motivul pentru care, pe parcursul demersului nostru, vom încerca mai întâi să conturăm dimensiunile şi caracteristicile pieţei planificate
centralizat, existente în anii 80 în corelaţie cu investiţiile de muncă şi capital
efectuate sau în curs de materializare şi apoi, pornind de la ceea ce există
şi de la ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, să concluzionăm asupra unor
schiţe de mecanisme menite să orienteze – pe criterii economice – munca
şi investiţiile de capital în viitor.

2.2. Politica de acumulare, investiţii şi ocupare a forţei
de muncă până în 1989
Tranziţia la economia planificată centralizată, bazată pe monopolul
proprietăţii de stat şi pe dirijarea alocării resurselor de capital şi muncă după
criterii de importanţă politică nu a fost realizată după sistemul de şoc. Etatizarea capitalului a fost făcută în etape ce s-au succedat oarecum diferenţiat
pe ramuri, existând o demarcaţie destul de netă între agricultură şi celelalte
sectoare ale economiei. Cu toate acestea, începând cu anul 1950, se poate
vorbi de o alocare centralizată prin plan a resurselor pentru transpunerea în
practică a politicii colectivist-etatiste de investiţii şi ocupare a forţei de muncă. În conformitate cu principiile acestei politici, investiţiile private de capital
au fost suprimate treptat şi cvasitotal, ajungându-se ca după 1962 să funcţioneze un model economic în care preponderenţa absolută a investiţiilor statului a devenit zdrobitoare. Practic, în afara bugetului de stat rămâneau surse minore de investiţii pe care le efectuau cele trei sisteme cooperatiste
(cooperaţia meşteşugărească, cea agricolă şi cea de consum), iar populaţia
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nu putea să efectueze investiţii în capital productiv. Dirijarea şi centralizarea
surselor şi a destinaţiilor fondurilor de investiţii a fost din ce în ce mai evidentă şi mai strânsă pe măsură ce dimensiunea potenţialului economic al
ţării sporea.
2.2.1. Eficienţa globală a investiţiilor şi a ocupării forţei de muncă
în perioada 1950-1989
a) Privită în sine, această politică a condus la acumularea unor vaste
fonduri de investiţii şi la ample fenomene de transferuri interramuri şi teritoriale de forţă de muncă. Până în 1980, politica de acumulări, investiţii şi
ocupare a condus de regulă la triplarea sau dublarea – în fiecare deceniu –
a produsului social, venitului naţional şi chiar a consumului. Evoluţia globală
a investiţiilor şi cea a numărului mediu de salariaţi, cât şi a altor indicatori
agregaţi, este în acest sens destul de relevantă (tabelul nr. 1, anexa nr. 1).
Tabelul nr. 1
Dimensiunea unor indicatori macroeconomici în România,
în perioada 1950-1989x)
Volumul total al investiţiilor (mld. lei)
Numărul mediu al salariaţilor (mii pers.)
Produsul social total (mld. lei)
Venitul naţional (mld. lei)
Fondul de consum total (mld. lei)
x)

1950
6,7
2123,0
66,8
34,2
28,5

1960
25,4
3249,2
200,8
97,4
74,9

1970
80,0
5108,7
543,9
217,9
156,2

- preţuri curente 1980
1989
212,8
236,4
7340,0 7997,1
1259,0 1931,4
513,6
632,6
340,6
478,3

Anuarul statistic al României, 1990, p. 27, 104, 231, 241.

Chiar dacă vom greşi – fiind vorba de preţuri curente – observăm că
de la un deceniu la altul – calculate pentru anii “cap de pod” – creşterile indicatorilor din table sunt foarte mari: investiţiile au sporit de 3,8 ori, 3,14 ori,
2,66 ori şi respective 1,11 ori; numărul numărul mediu de salariaţi a evoluat
de la un deceniu la altul de 1,53 ori, 1,57 ori, 1,44 ori şi 1,09 ori; produsul
social a crescut şi el de trei ori, 2,71 ori, 2,31 ori şi 1,53 ori; venitul naţional
a fost mai mare de 2,85 ori, 2,24 ori, 2,36 ori şi 1,23 ori, iar fondul total de
consum a urcat cu raţii decenale de 2,62 ori, 2,09 ori, 2,18 ori şi 1,40 ori.
Este de domeniul evidenţei că motorul, locomotive acestei creşteri, rămân
investiţiile şi forţa de muncă (fără a putea judeca şi cuantifica ce s-ar fi întâmplat în condiţiile unor alte structuri şi modalităţi de alocare a resurselor).
b) Analizele globale se cer nuanţate şi disecate în profunzime
pentru a încerca să desprindem şi să conturăm cauzele ce au generat
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căderea unor indicatori economici agregaţi în special în deceniul al
nouălea, respective după 1980.
Lipsa de eficienţă a economiei a început să se facă simţită şi în condiţiile în care acumularea şi investiţiile de proporţii efectuate intrau în contradicţie atât cu piaţa internă, cât şi cu cea externă. Creşterea preţurilor la materiile prime şi energie pe piaţa externă şi sursele reduse din producţia proprie au influenţat tot mai serios structura şi eficienţa unei economii centralizate.
S-a ajuns la situaţia că economia românească s-a transformat într-o
consumatoare de investiţii; fără investiţii – a căror destinaţie nu era modernizarea şi schimbarea capitalului, ci continua construire de noi capacităţi şi
conservarea şi întărirea structurilor existente – economia nu mai putea să
se mişte. Pentru a se răspunde nevoilor de funcţionare, dar nu celor de eficienţă şi de restructurare, s-au pus în mişcare tot mai ample lucrări de investiţii care asigurau o anumită cerere ce corespundea structurilor productive create. În ultimii ani, sumele alocate pentru asemenea proiecte au fost
tot mai mari, iar beneficiile rezultate erau practic minore sau inexistente (caracterul productive al canalelor, de pildă, rămâne oricum îndoielnic pe termen scurt şi chiar mediu, deşi din punct de vedere social ele ar putea deveni utile în timp).
Cu toate acestea, respectivele lucrări, deşi nu produceau imediat valoarea nouă, asigurau “valorificarea” şi respectiv cererea pentru ceea ce
oferea sistemul economic, îi dădeau acestuia un sens de utilitate şi funcţionalitate. Asemenea afirmaţii pot fi susţinute cu câteva date statistice (tabelul
nr. 2, anexa nr. 1).
Tabelul nr. 2
Produsul social şi destinaţia acestuia în România
Produsul social total (PST) (miliarde lei)
Consum total: miliarde lei
(% în PST)
Investiţii total: miliarde lei
% în PST
Din care, amortizare: total (mld. lei)
% în PST
Consum + Investiţii: total (mld. lei)
% în PST
Lei PST pentru 1 leu consum + investiţii
Rest PST în afara consumului şi a investiţiilor (mld. lei)
Raport între PST pentru consum şi investiţii şi rest PST

1950
66,8
28,5
42,7
6,7
10,0
3,9
5,8
35,2
52,7
1,90

1960 1970 1980 1985 1989
200,8 543,9 1259,0 1839,9 1931,4
74,9 156,2 340,6 432,3 478,3
37,3 28,7 27,1 23,5 24,8
25,4 80,0 212,8 246,3 236,4
12,6 14,7 16,9 13,4 12,2
10,3 31,4 56,0 84,1 103,5
5,1
5,8
4,4
4,6
5,4
100,3 236,2 553,4 678,6 714,7
50,0 43,4 44,0 36,9 37,0
2,00 2,30 2,28 2,71 2,70

31,6

100,5 307,7 705,6 1161,3 1216,7

1,11

1,00

0,77

0,78

0,58

0,59
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După cum se constată, consumul individual şi social şi-au redus ponderea în produsul social de la cca 43% în 1950 la aproximativ 25% în 1989;
investiţiile totale brute au deţinut ponderi de 10-17% (din care amortizarea a
reprezentat 4,4 -5,8%).
În total, consumul şi investiţiile – ca expresie a valorii adăugate – au
scăzut relativ de la aproape 53% în PST la 36-37% în intervalul 1985-1989.
Pentru a se asigura 1 leu consum şi investiţii era necesar un produs social
de 1,90 lei în 1950 şi, 2,70-2,75 lei în 1985-1989.
O parte din ce în ce mai mare a produsului social era destinată consumului intermediar. Dacă vom analiza în termeni de piaţă produsul social
al României constatăm lucruri deosebit de interesante şi utile pentru ceea
ce numim nevoia de restructurare în viitor (vezi şi anexa nr. 1).
Tabelul nr. 3
Produsul social total şi destinaţia acestuia
pentru diferite pieţe în România
Indicatori
Produsul social total (mld. lei)
Piaţa de consum a populaţiei - volumul vânzărilor de mărfuri:
- miliarde lei
- % în PST
Piaţa de consum de interes general:
- miliarde lei
- % în PST
Piaţax) externă (export):
- miliarde lei
- % în PST
Piaţa investiţiilor:
- miliarde lei
- % în PST
Piaţa consumului intermediar:
- miliarde lei
- % în PST
x)

- mld. lei preţuri curente 1970 1980 1985 1989
543,91259,01839,9 1931,4
146,6 327,4 419,0 466,2
27,0 26,0 22,8 24,1
9,6
1,8

13,2
1,0

13,3
0,7

12,1
0,6

30,2 138,8 235,8 191,9
5,6 11,0 12,8 9,9
80,0 212,8 246,3 236,4
14,7 16,9 13,4 12,2
277,5 566,8 925,5 1024,8
51,0 45,0 50,3 53,1

Datele pentru 1970 sunt calculate prin dinamica din 1980; pentru 1981, 1985 şi 1989, este
vorba de exportul de bunuri şi servicii; vezi Anuarul statistic al României, 1990, p. 229.

Din analiza datelor prezentate constatăm că piaţa de consum a populaţiei, şi în general consumului total, deţine o pondere redusă şi în scădere
relativă în produsul social; un asemenea fapt este cât se poate de important
atunci când dorim să trecem la o economie de piaţă. Ne vom întreba ce
producem şi pentru ce piaţă; pentru piaţa internă de consum a populaţiei,
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economia românească oferea numai cca un sfert din produsul anual.
Aceasta este prima piaţă care ar fi necesar să se “proiecteze” şi evalueze în
termeni de cerere şi ofertă. Cererea internă a populaţiei se leagă de veniturile disponibile; chiar dacă ar fi fost o producţie structurată preponderent pe
bunuri de consum pentru populaţie, s-ar fi cerut un fond de venituri şi salarii
corespunzător pentru a cere şi respectiv a absorbi oferta sistemului productiv.
Pentru a consuma fondul de produse oferite de sistemul economic
pentru piaţa consumatorului în 1980, 1985 şi 1989, populaţia a avut la dispoziţie venituri totale (salarii, pensii, alocaţii etc.) de 364,5, 489,8 şi respectiv 542 miliarde lei. Raportul între venituri şi sumele destinate pentru cumpărarea de mărfuri şi servicii a fost de 364,5:327,4=1,11 lei/1 leu consum în
1980, 489,8:419=1,17/1 în 1985 şi 542:466,2=1,16/1 în 1989. Cu alte cuvinte, la un leu venit se economiseau între 11 şi 17 bani în deceniul 9, deci rata
de economisire a populaţiei ar fi fost, în mare, de 11-17%(3). Dacă se admite
că producţia ar fi avut o structură adecvată destinată pentru consumul populaţiei, în proporţie de 50%, în consecinţă, veniturile trebuie să se dubleze
pentru a se putea absorbi oferta. La aceste cifre mai putem arăta că volumul vânzărilor prin comerţ a reprezentat o pondere destul de redusă în consumul total: 59% în 1970; 61% în 1980; 62,7% în 1985 şi respectiv 60,7% în
1989. Totodată, vom mai adăuga că cca 50% din vânzări şi consum reprezentau alimentele. Industria oferea pentru piaţa consumatorului numai cca
10-13% din producţia sa, restul era destinat investiţiilor, consumului intermediar şi exportului.
Piaţa consumului de interes general şi-a redus dimensiunea relativă
de cca 3 ori în ultima perioadă analizată (de la 1,8% în PST în 1970 la 0,6%
în 1980).
Piaţa externă a crescut în dimensiuni atât absolut, cât şi relativ. În cifre absolute exportul a fost de cca 8 ori mai mare în 1985 faţă de 1970, iar
relativ, ponderea în PST a urcat de la 5-6% la 10-13%. Piaţa investiţiilor, de
asemenea, este foarte importantă; investiţiile brute deţineau 12-17% în
PST, în timp ce în venitul naţional acestora le revenea 36,7% în 1970,
41,4% în 1980, 36,7% în 1985 şi 37,4% în 1989.
În fine, cea mai importantă piaţă este cea intermediară; aceasta a deţinut 45-53% din produsul social. Economia naţională funcţiona deci prin
această piaţă intermediară pe care preţurile aveau un regim anume, fiind
stabilite centralizat, şi conţinând subvenţii, redistribuiri şi nivelări de la o ramură la alta, pentru ca maşina să nu se blocheze şi pentru a se dezvolta
sectoare într-o anume prioritate. Se constată că, dacă am recalcula ponderea diferitelor pieţe, prin repartizarea oarecum artificială dar proporţională a
consumului intermediar, am obţine pentru 1989 următoarea situaţie:
− ponderea pieţei de consum a populaţiei în produsul social = 24,1 +
(24,1x1,1346) = 51,4%;
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− ponderea pieţei de consum de interes general = 0,6 + (0,6x1,1346)
= 1,3%;

− ponderea pieţei externe = 9,9 + (9,9x1,1346) = 21,1%;
− ponderea pieţei externe = 12,2 + (12,2x1,1346) = 26,0%.

Morala ce se poate desprinde din aceste date este nu numai simplă,
dar poate fi şi simplistă; producţia naţională a fost destinată în proporţie de
maximum 50% consumului populaţiei, în timp ce piaţa externă şi piaţa investiţiilor deţineau aproximativ cealaltă jumătate a cererii(4). Reducerea investiţiilor şi a exportului la cca 50% faţă de nivelul din anul 1989, vor lăsa un
sfert din produsul social fără piaţă, blocându-se întreg mecanismul de funcţionare a economiei.
Dacă avem în vedere structura consumului de materiale, muncă şi
energie aferente bunurilor de capital şi producţiei pentru export (care ocazionează cheltuieli mult mai mari decât simpla corelaţie de procent/procent) şi
efectele inerţiale, de antrenare, blocajul în producţie cauzat de reducerea
acestora este mult mai mare. Consecinţele sunt directe şi asupra echilibrelor în unităţi fizice şi de muncă, dar şi a celor în expresie valorică exprimate
de preţuri şi salarii. Dacă la această situaţie vom adiţiona şi cursul monedei
– respectiv devalorizarea leului de cca 9 ori – în condiţiile în care importul
creşte şi, deci, se scumpeşte de 9 ori, iar exportul scade, avem un evantai
de cauze şi intersecţii de factori ce “gestionează”dezechilibrele din economie.
Structura economiei şi destinaţia producţiei naţionale pentru consum,
investiţii şi piaţa externă se determinau-reciproc; pentru a se acorda cca
300 miliarde lei salarii, ca bază a cererii şi a susţinerii consumului individual
erau necesare investiţii de aproximativ 230-250 miliarde lei.
Alte faţete ale raporturilor dintre producţie, consum şi investiţii – aşa
cum au evoluat acestea în perioada 1950-1989, sunt expuse în tabelele nr.
4 şi 5 (vezi şi anexa nr.1).
Constatăm că veniturile totale ale populaţiei au depăşit în permanenţă
consumul individual şi social; cel mai mic decalaj între acestea s-a înregistrat în anul 1980 (numai 7%). Salariile şi-au sporit ponderea în raport cu totalul consumului de la peste o trăime în 1950 la cca 63% în 1989. Acumularea netă reprezenta cca 56% din nivelul consumului total în 1980, faţă de
26% în 1960 şi 23% în 1989.
Investiţiile brute au oscilat în raport cu consumul de la o parte din 5 în
1950, la 3 părţi din 5 în 1980 şi 2,5 părţi din 5 în 1989. Aceste proporţii sunt
însă date de un anumit sistem de preţuri, care diminua costul bunurilor de
capital şi al acumulării şiinvestiţiilor, pentru ca acestea să apară ca eficiente. În realitate, consumul de muncă şi de materie pentru investiţii şi pentru
acumulări erau probabil mult mai mari.
În aceste condiţii, pentru a se acorda 1 leu salarii şi a se efectua investiţii de 1 leu erau necesare cote variabile din alţi indicatori (tabelul nr. 5,
vezi şi anexa nr. 1).
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Tabelul nr. 4x)
Raportul între consum, venituri, acumulări, investiţii şi producţie
în România, în perioada 1950-1989 (%)
Consum total al populaţiei şi societăţi
Venituri totale ale populaţiei
Venituri totale din muncă
Salarii
Acumulare netă
Investiţii brute
Venit naţional creat
Cheltuieli materiale
Produs social total
x)

1950
100,0
126,0
105,3
35,4
31,6
22,1
120,0
114,4
234,4

1960
100,0
118,6
99,3
46,1
25,5
37,0
130,0
138,1
268,1

- în preţurile fiecărui an 1970 1980 1985 1989
100,0 100,0 100,0 100,0
109,2 107,0 113,3 113,3
80,7 80,6 87,2 85,5
54,2 59,8 62,7 63,3
40,3 55,7 43,0 22,9
51,2 61,8 57,0 49,4
139,5 150,8 155,4 132,3
208,7 218,8 270,2 271,5
348,2 369,6 425,6 403,8

Sursa datelot: Anuarul statistic al României, 1990.

Examinarea datelor tabelului nr. 5 relevă atât constanţe ce par surprinzătoare, dar şi unele variaţii sensibile. Aşa, de pildă, pentru a se plăti un
leu salarii nete în întreaga perioadă 1950-1989 a fost necesar un produs
social maxim de 5,8 lei în 1985 şi minim de 5,8 lei în 1960; cheltuielile materiale pentru 1 leu salarii au urcat de la 3 lei în 1960 la 4,3 lei în 1989, în timp
ce venitul naţional necesar pentru un leu salarii s-a diminuat de la 3,4 lei în
1950 la cca 2 lei în 1989. Aceste “constante”argumentează în parte şi afirmaţia noastră relativă la preţul bunurilor de capital şi costul acestora care
era diminuat. În 1980 s-a ajuns la cel mai apropiat raport între acumulare şi
salarii: pentru a se acorda un leu salarii s-au acumulat 93 bani; în ce priveşte investiţiile, tot în 1980, acestea au depăşit veniturile totale repartizate
drept salarii; cu alte cuvinte, capitalul fizic consuma mai mult decât capitalul
uman (pentru 1 leu salarii s-au consumat 1,03 lei investiţii). Altfel spus, pentru a se obţine 1 leu venituri din muncă (nu numai salarii) au fost investiţii
cca 21 bani în 1950, 37 bani în 1960, 63 bani în 1970, 77 bani în 1980, 65
bani în 1985 şi 58 bani în 1989.
Tot la fel de important apare şi raportul dintre acumularea netă şi investiţii. Dacă în anul 1950, pentru 1 leu investiţii se acumula cca1,43 lei, în
1960 acest raport a fost de 0,69: 1. În 1970, 1980, 1985 şi 1989, raportul a
evoluat astfel: 0,79:1; 0,90:1; 0,75:1 şi 0,46:1. După cum se constată, de la
1,43 lei acumulaţi pentru a investi 1 leu în 1950, s-a ajuns la 0,46 lei pentru
un leu în 1989.
Desigur că, aşa cum am mai spus, este foarte importantă structura
investiţiilor şi a acumulărilor, ca şi eficienţa acestora. Tot astfel, creşterea
volumului fondurilor fixe şi, în consecinţă, a amortizării antrenează – chiar
prin inerţie – noi surse de investiţii. Raportul dintre amortizare şi salarii, dar
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şi între investiţii, acumulări, amortizare şi salarii reflectă, în mare, modalităţile concrete de remunerare a factorilor muncă şi capital, cu toate inflexiunile
în politica economică şi socială înregistrată în decursul timpului (vezi şi
anexa nr. 1).
Tabelul nr. 5x)
Relaţiile diferiţilor indicatori ce permiteau plata unui leu la salariile
nete şi efectuarea unei investiţii brute în valoare de 1 leu în România
- a = 1 leu salarii; b = 1 leu investiţii; în lei curenţi 1950
1960
1970
1980
1985
1989
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
6,60 10,60 5,80 7,20 6,40 6,70 6,20 6,00 6,80 7,40 6,40 2,20
3,20 5,20 3,00 3,70 3,80 4,00 3,70 3,60 4,30 4,70 4,30 5,50
3,40 5,40 2,80 3,50 2,60 2,70 2,50 2,40 2,50 2,70 2,10 2,70
2,80 4,50 2,20 2,70 1,85 1,90 1,67 1,62 1,60 1,76 1,58 2,02

Produs social
Cheltuieli materiale
Venit naţional
Consum total
Venituri totale ale
populaţiei
3,60 5,70 2,6 3,20 2,00 2,10 1,79 1,73 1,81
Venituri totale din
muncă
3,00 4,80 2,20 2,70 1,49 1,60 1,35 1,30 1,59
Acumulare netă
0,90 1,40 0,55 0,69 0,74 0,78 0,93 0,90 0,68
Investiţii brute
0,60 1,00 0,78 1,00 0,95 1,00 1,03 1,00 0,91
Salarii nete
1,00 1,60 1,00 1,25 1,00 1,05 1,00 0,97 1,00
x)
Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României, 1990.

1,99 1,79 2,29
1,53
0,75
1,00
1,10

1,35
0,36
0,78
1,00

1,73
0,46
1,00
1,28

Tabelul nr. 6x)
Ponderea unor indicatori macroeconomici în produsul social
al României şi rata profitului pe economie
- preţuri curente (%) 1950 1960 1970 1980 1985 1989
Acumulare
13,5
9,5
11,6
15,1
10,1
5,7
Amortizare
5,8
5,1
5,8
4,4
4,6
5,4
Investiţii brute
10,0
12,6
14,7
16,9
13,4
12,2
Investiţii nete
4,2
7,5
8,9
12,5
8,8
6,9
Salarii şi venit din muncă
44,9
36,1
23,2
21,8
20,5
21,2
Cheltuieli materiale
48,8
51,5
59,9
59,2
63,5
67,2
Profitxx)
6,3
12,4
16,9
19,0
16,0
11,6
Rata profituluixxx)
6,7
14,2
20,3
23,5
19,1
13,1
x)
Sursa datelor: Anuarul statistic al României, 1990.
xx)
Profitul total a fost calculat prin scăderea din PST a cheltuielilor materiale şi respectiv
a veniturilor din muncă.
xxx)
Rata profitului a fost determinată prin raportul dintre profitul obţinut şi suma cheltuielilor materiale şi a veniturilor din muncă. O asemenea modalitate ne permite să observăm că, dacă se însumează salariile şi veniturile din muncă cu profitul şi cu cheltuielile
materiale, se obţine în fiecare an 100, adică PST al anului respectiv.
Indicatori
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Dintre multiplele constatări ce s-ar putea reţine în urma calculelor
prezentate vom semnala situaţia mai deosebită la care s-a ajuns în evoluţie
până în anul 1980. În acest an, atât rata, cât şi ponderea profitului în produsul social, au atins un nivel maxim; până în acest an şi, în special, în intervalul 1975-1980, România a beneficiat de un aport însemnat al creditelor
externe care au anihilat în parte şi cele două şocuri petroliere (1973, 19771978), dar şi efectele dezastruase ale cutremurelui din 1977.
Nivelul cel mai redus al salariilor şi veniturilor din muncă, comparativ
cu produsul social, a fost consemnat în 1985 – aceasta şi pe fondul derulării
procesului de achitare a datoriei externe, proces susţinut şi de sistemul de
salarizare bazat pe acordul global. În genere, după 1960 ponderea salariilor
şi a veniturilor din muncă în structura valorii create şi repartizate se reduce
permanent până la maximum ¼, în timp ce cheltuielile materiale sporesc ca
volum şi pondere în mod constant şi rapid tot după acest an. Raportul relativ
dintre profit şi salarii a evoluat de la 1:7,1 în 1950, la 1:1,14 în 1980 şi
1:1,82 în 1989; în date absolute, în 1950 reveneau 2,38 lei salarii la un leu
profit, iar în 1989 s-a ajuns la 1,35:1: Mai concret, aceste orelaţii relative
între capital, venituri din muncă, profit şi amortizare se pot observa şi din
datele următoare (vezi şi anexa nr. 1).
Tabelul nr. 7x)
Proporţiile dintre remunerarea muncii şi a capitalului
în economia României, până în anul 1989
Raportul între investiţii brute şi capitalul fix (%)
Numărul de ani necesari pentru reînnoirea capitalului fix prin investiţii (ani)
Raportul între venitul din muncă şi amortizare (%)
Raportul între profit şi capitalul fix (%)
Numărul de ani necesari pentru înlocuirea capitalului fix prin reinvestirea profitului
Raportul dintre economiile din veniturile totale ale
populaţiei şi capitalul fix (%)
Numărul de ani necesari pentru cumpărare de capital fix cu economiile din veniturile totalexx)

1950 1960 1970 1980 1985 1989
3,2 7,57,5 10,5 11,3 8,8 6,7
31,4 13,3 9,6 8,8 11,4 14,9
769 703 401 490 448 395
2,0 7,4 12,0 12,7 10,5 6,3
50,0 13,5

8,3

7,9

9,5

15,8

3,5

1,9

1,3

2,4

1,8

4,1

28,4 24,5 53,2 78,7 42,1 55,4
Calcule pe baza datelor din Anuarul statistic al României, 1990.
xx)
Aceste date s-au calculat ca raport între valoarea capitalului fix din fiecare an şi economiile populaţiei rezultate în fiecare an din diferenţa între veniturile totale şi consumul
total al fiecărui an.
x)

În funcţie de volumul anual al investiţiilor şi masa capitalului fix existent în fiecare an, durata de reînnoire totală a fondurilor fixe a coborât de la
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peste 31 ani în 1950 la 8,8 ani în 1980 pentru a urca din nou în 1989 la cca
15 ani. Dacă avem în vedere că în valoarea capitalului fix intră şi construcţiile, la care durata de exploatare este mult mai mare, cifra de 15 ani nu este
proastă, dimpotrivă este optimistă. Aceasta însă în condiţiile în care politica
de acumulări şi investiţii, ca şi curba producţiei nu s-ar fi prăbuşit. Veniturile
din muncă devansau sumele pentru amortizarea capitalului de aproape 4 ori
în 1989. Profitul a reprezentat 2% din valoarea capitalului fix în 1950, 12,7%
în 1980 (în condiţiile în care valoarea capitalului crescuse enorm) şi 6,3% în
1989; în consecinţă, pentru înlocuirea întregului capital fix prin reinvestirea
profitului ar fi fost necesari 50 de ani în 1950, 7,9 ani în 1980 şi cca16 ani în
1989. În fine, raportul procentual din fiecare an dintre economiile populaţiei
şi capitalul fix prezenta un mare decalaj, ceea ce ne conduce la concluzia
că în cazul cumpărării fondurilor fixe de către populaţie (din economiile realizate la nivelul unui an) ar fi fost necesari între 25 şi 79 ani; în 1989, cu
economiile realizate în respectivul an, populaţia ar fi putut cumpăra întregul
capital existent în cca 55 ani. Această durată dezarmantă s-ar reduce în
1989, dacă avem în vedere totalul economiilor băneşti ale populaţiei realizate în întreaga perioadă de timp din 1950 până la zi; nu putem pierde din vedere că acestea au fost erodate de inflaţia declanşată în octombrie 1990.
2.2.2. Eficienţa pe ramuri a investiţiilor şi ocupării forţei
de muncă, în perioada 1950-1989
2.2.2.1. În decursul a cca 40 de ani, economia românească a făcut un
efort de investiţii ce însumează cca 3980 miliarde lei (suma globală nu a
ţinut cont de preţuri şi ajustarea acestora), revenind o medie anuală de cca
100 miliarde lei (anexa nr. 2). Pe total economie, raportate la populaţia ocupată în 1989, investiţiile pe o persoană au depăşit 363 mii lei; transportul şi
telecomunicaţiile sunt pe primul loc, cu aproape 600 mii lei pe o persoană;
urmează industria cu 496 mii lei pe un ocupat, alte ramuri cu peste 340 mii
lei, construcţiile cu 244 mii şi agricultura cu 170 mii lei.
Din punctul de vedere al eficienţei economice pe ramuri, pe baza datelor statistice disponibile, se pot calcula o seamă de indicatori (tabelul nr. 8).
Primul comentariu care se impune la aceste date îl reprezintă profitul
– intitulat de noi profit brut – şi respectiv rata profitului. Dacă se vor analiza
aceste date în corelaţie cu cele din anexa nr. 1 şi tabelul nr. 6, apar o serie
de diferenţe(5).
Analiza raportului dintre venitul naţional şi alţi indicatori – investiţii,
fonduri fixe, cheltuieli materiale şi salarii – reflectă o tasare, o apropiere a
acestora în decursul timpului, pe fondul reducerii eficienţei.
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Tabelul nr. 8
Eficienţa economică a producţiei în principalele ramuri ale economiei
româneşti, în perioada 1950-1989
Anul şi ramura

1950
Total economie
Industrie
Construcţii
Transp. şi telec.
Agricultură
1960
Total economie
Industrie
Construcţii
Transp. şi telec.
Agricultură
1970
Total economie
Industrie
Construcţii
Transp. şi telec.
Agricultură
1980
Total economie
Industrie
Construcţii
Transp. şi telec.
Agricultură
1989
Total economie
Industrie
Construcţii
Transp. şi telec.
Agricultură
x)

Venit naţional, lei la 1 leu

Profit brutx)

Productivitatea pe o
persoană ocupată - lei
Inves- Fon- Cheltu- Salarii Total Rata Venit naţ. Profit pe o
tiţii duri ieli ma(mld. profitu- pe o pers. pers. ocufixe teriale
lei) lui (%) ocupată
pată
5,43
5,49
5,42
1,53
14,20

0,16
0,37
1,43
0,05
0,24

1,05
0,94
0,69
1,15
1,25

3,40
4,58
2,50
2,34
1,12

8,9
11,8
1,2
0,9
1,0

15,4
60,8
32,4
44,3
6,2

4083
15089
10735
7953
1530

1062
11792
6441
4560
162

3,52
3,64
16,57
1,66
6,15

0,29
0,47
1,29
0,10
0,65

0,94
0,60
0,82
1,09
1,88

2,82
3,43
2,40
1,65
1,53

36,5
30,4
5,14
1,46
11,1

22,2
40,6
35,7
25,9
29,1

10212
29788
18704
13474
5150

3827
21108
10925
5317
1781

2,72
3,33
6,31
1,55
3,14

0,28
0,46
1,11
0,15
0,46

0,67
0,61
0,65
1,07
0,81

2,58
3,96
2,00
2,06
1,53

99,3
94,4
11,4
6,7
13,9

23,7
39,4
24,7
35,9
18,4

22066
55473
29550
31665
8291

10056
41462
14840
16195
2867

2,44
2,86
4,53
1,40
2,60

0,27
0,37
0,54
0,15
0,36

0,69
0,63
0,55
1,15
0,76

2,52 265,8
3,32 213,6
1,85 20,1
2,01 17,18
2,02 35,8

26,8
36,8
19,4
35,5
28,0

49623
83127
50956
49880
23228

25681
58064
23438
24207
11745

2,68
3,59
4,10
1,90
2,42

0,18
0,22
0,31
0,11
0,25

0,49
0,40
0,36
0,93
0,79

2,09 272,3
2,65 229,2
1,42 13,3
1,80 21,1
2,14 51,2

17,0
21,6
8,5
27,2
30,7

57794
88199
58824
62739
31936

24877
54977
17347
27870
16997

Profitul brut este uşor supraevaluat întrucât nu s-a diminuat cu impozite pe salarii, taxe,
prelevări etc; el apare ca o diferenţă brută între costurile materiale şi de muncă (prin
salarii nete) şi valoarea produsului social al ramurii.
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Masa brută a profitului, ca şi rata acestuia sunt cele mai mari în industrie, până în 1980 au loc procese uşoare de nivelare; apare chiar tendinţa
de egalizare a ratei profitului. În 1989, rata profitului din transporturi şi telecomunicaţii devansează pe cea din industrie. Chiar dacă nu putem garanta
nici acurateţea datelor statistice – deşi ele au fost reajustate în 1990 – şi
nici a calculelor noastre privitoare la profit, se poate totuşi concluziona că,
atât pe ansamblul economiei, cât şi pe ramuri, există o rentabilitate ce se
realiza în principal prin subevaluarea plăţii muncii, respectiv a salariilor.
Producţia pe o persoană ocupată a crescut cu oscilaţii. Nivelul venitului naţional ce revenea pe o persoană ocupată a evoluat pe total economie de la
un deceniu la altul de fiecare dată de peste 2 ori până în 1980 (1960/1950 =
2,5 ori; 1970/1960 = 2,6 ori; 1980/1970 = 2,25 ori), după care creşterea a
fost numai de 1,16 ori (1989-1980). Diferenţa de productivitate între industrie şi agricultură s-a redus de la 9,86:1 în 1950 la 2,76:1 în 1989. Datele
permit şi alte constatări şi interpretări ce rămân la îndemâna oricărui cititor.
Noi vom mai semnala în continuare faptul că ponderea salariilor nete
în venitul naţional al fiecărei ramuri a evoluat astfel: 21,6% şi 37,7% în industrie (în 1989 faţă de 1950); 40% şi 70,5% în construcţii, 42,7% şi 55,6%
în transporturi şi telecomunicaţii şi 89% şi cca 47% în agricultură (în condiţiile rezervelor menţionate pentru această ramură).
2.2.2.3. Pentru a adânci analizele privind eficienţa ocupării forţei de
muncă, vom recurge la punerea sub lupă a situaţiei economice după 1975,
oprindu-ne cu prioritate la productivitatea muncii (calculată prin venitul
naţional pe o persoană ocupată) şi salarii, precum şi la raportul acestora,
abordate marginal. Punctul de pornire în acest demers îl constituie analiza
evoluţiei venitului naţional şi respectiv modificarea volumului acestuia pe
ramuri, de la un an la altul (anexa nr.3.). Creşterea totală a venitului naţional
a însumat cca 270,7 mld. lei, din care 48 mld. lei în agricultură şi silvicultură,
cca 129 mld. lei în industrie, 14 mld. lei în construcţii şi 32 mld. lei în transporturi şi telecomunicaţii. Suma totală a creşterii în aceste patru ramuri a
fost de cca 223 mld. lei, iar celelalte sectoare au avut un aport de aproximativ 48 mld. lei.
Din datele calculate se observă şi mari oscilaţii în nivelul venitului naţional de la un an la altul; acesta ar avea o justificare naturală în agricultură.
Pentru celelalte ramuri, abaterile în nivelul venitului, de la an la an uneori
extrem de mari, relevă că de fapt planificarea a funcţionat defectuos, iar piaţa internă şi externă, ca şi condiţiile concrete ale economiei româneşti au
“jucat” altfel decât s-ar fi dorit prin plan. Dar aceasta este o altă problemă.
Al doilea demers important şi necesar îl constituie productivitatea
muncii – calculată prin raportarea venitului naţional la populaţia ocupată
(Anexa nr.4). Datele obţinute se pot prezenta în trei ipostaze: productivitatea reală, productivitatea determinată prin menţinerea constantă – la nivelul
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anului 1975 – a venitului naţional şi raportarea acestuia la populaţia ocupată
din fiecare an al perioadei şi o a treia productivitate ce s-ar fi realizat dacă
populaţia ocupată ar fi rămas la nivelul anului 1975 şi venitul naţional ar fi
fost cel realizat efectiv. Scopul acestor modalităţi şi artificii de calcul este
acela de a putea descifra factorii care au influenţat productivitatea muncii şi
de a pune în evidenţă aportul transferului de populaţie dintr-o ramură
în alta, cât şi procesul de supra sau subocupare. Dacă nu s-ar schimba nimic în economie, dacă nu s-ar fi făcut investiţii, dacă nu s-ar fi modificat populaţia ocupată, calificarea acesteia, condiţiile de producţie etc., prin absurd, nivelul productivităţii ar fi fost în mod necesar acelaşi. Cum însă aşa
ceva nu este posibil şi, de fapt, nu s-a produs în realitate, pe total economie
aportul de investiţii şi capital uman tot mai bine pregătit ar fi impus o creştere constantă a productivităţii, mai ales dacă avem în vedere transferul populaţiei ocupate dintr-o ramură cu o productivitate mai joasă la alta cu o productivitate permanent mai înaltă (agricultură şi respectiv industrie). Pe totalul economiei naţionale, în perioada 1975-1989, venitul naţional pe o persoană ocupată a crescut cu 22,1 mii lei (1989/1975) înregistrându-se unele
minusuri în special după 1985. Ceea ce este interesant, dacă venitul naţional ar fi rămas la nivelul celui din 1975, productivitatea muncii ar fi scăzut cu
numai 2,6 mii lei (datorită investiţiilor şi sporirii ocupării cu 795 mii persoane). Dacă populaţia ocupată ar fi rămas constantă, la nivelul celei din 1975,
productivitatea muncii ar fi sporit cu 26,6 mii lei pe persoană; această creştere a fost generată de investiţii, de transferul intersectorial al populaţiei şi
de creşterea calificării muncii. Diferenţa dintre creşterea reală de productivitate, de 22,1 mii lei, şi cea explicată de evoluţia numărătorului şi numitorului
raportului de productivitate, de 24 mii lei (Vn – constant şi L în date reale
oferă un minus de 2,6 mii lei pe persoană, iar Vn real în fiecare an şi L constant la nivelul anului 1975, aduce un spor de 26,6 mii lei, deci 26,6 – 2,6 =
24 mii lei) este o pierdere netă de eficienţă. Aceasta poate fi pusă atât pe
seama supraocupării, cât şi pe factorii tehnico-tehnologici, dublaţi şi de necesitatea achitării datoriei externe.
Această diferenţă “neexplicată”, care la nivelul economiei a fost de
+ 1,9 mii lei, este extrem de variabilă pe ramuri: ea reprezenta + 10,5 mii
lei pe o persoană în industrie, -1,3 mii lei în construcţii, -3,3 mii lei în agricultură + 21,9 mii lei în transporturi (!) şi +4,1 mii lei în celelalte ramuri
(vezi anexa nr. 5, ultimul rând).
Determinarea efectului structural al ocupării asupra evoluţiei productivităţii muncii este o problemă economică mult mai complicată decât ar părea la prima vedere.
Spaţiul pe care îl necesită elucidarea în cea mai mare măsură a acestei chestiuni ar fi mult mai mare, fapt care ne determină să-l abordăm oarecum tangenţial şi global, deşi fenomenul este destul de important.
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Din anexa nr. 5, se poate observa că se obţin cu totul alte creşteri de
productivitate dacă se face analiza globală la nivelul economiei naţionale
(prin raportul anual dintre venitul naţional total şi populaţia ocupată pe întreaga economie) comparativ cu însumarea creşterilor de productivitate calculate pentru fiecare ramură în parte.
Aşa de pildă, în anexa nr. 5, ultimele coloane relevă creşteri anuale
globale de productivitate pe întreaga economie; dacă se vor însuma însă
creşterile fiecărei ramuri, pe total se vor obţine alte valori ale sporului de
productivitate (anexa nr. 6).
Mai concret, există trei variante de determinare a creşterii anuale de
productivitate:
− prima variantă se obţine, aşa cum am arătat, prin raportul dintre
venitul naţional şi populaţia ocupată în fiecare an, după care se
procedează la considerarea nivelului de bază (în cazul nostru, anul
1975) şi se fac diferenţele de la un an la altul în lanţ (anexa nr. 5);
− a doua variantă are la bază două grupe de ramuri: pe de o parte
agricultura şi silvicultura, industria, construcţiile şi transporturile şi
telecomunicaţiile (la care se procedează la însumarea venitului lor
naţional şi a populaţiei ocupate, determinându-se o productivitate
şi o creştere similară a acesteia), iar pe de altă parte, toate celelalte ramuri prin diferenţă faţă de primele (indiferent dacă acestea
creează sau nu un venit naţional) (anexa nr. 7);
− a treia variantă conţine creşterile de productivitate din fiecare ramură, pe baza evoluţiilor specifice; acestea se însumează apoi şi
se obţine sporul total pe economie (anexele nr. 6 şi 7). Sinteza
acestor variante este prezentată în tabelul nr. 9.
Tabelul nr. 9
Creşterea totală de productivitate în economia României,
în perioada 1975-1989
Explicarea creşterii productivităţii
Creştere totală, din care datorită:
- modificării populaţiei ocupate
-modificării venitului naţional
- celor doi factori însumaţi
- creştere reziduală (pe seama altor factori)

- mii lei pe o persoană ocupată Varianta I Varianta II Varianta III
reală efectivă cu efecte ale transferului
intersectorial de populaţie
22,1
42,8
103,1
-2,6
-4,5
-26,0
26,6
52,8
161,0
24,0
48,3
135,0
-1,9
-5,5
-31,9

Diferenţele sunt rezultatul global al creşterii şi transferului de populaţie ocupată dintr-o ramură în alta şi al evoluţiei fenomenului investiţional şi
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economic în general. Dacă nu ar fi avut loc fenomene de redistribuire între
ramuri – inclusiv prin preţuri şi investiţii – şi dacă nu ar fi existat şi sectoare
neproductive de venit naţional, productivitatea ar fi putut creşte conform variantelor II şi III. Fenomenul pus în evidenţă de noi este denumit în literatura
economică paradoxul lui Strumilin.
Comentariile pe marginea acestor evoluţii – ce ţin acum de istoria
economiei noastre – ar putea fi mult mai numeroase şi discuţiile teoretice ar
fi în măsură să elucideze în amănunt factorii explicativi ai evoluţiei practice.
Oricât am vorbi de ocupare şi productivitate, ca expresie a eficienţei
acesteia, nu putem să omitem cât din respectiva productivitate este destinată consumului individual şi cât acumulării, investiţiilor şi consumului social. În anexa nr.8 se prezintă evoluţia corelată a productivităţii
nete şi a salariilor nete. Chiar dacă productivitatea este rezultatul raportului dintre venitul naţional şi populaţia ocupată (nu numărul de salariaţi, care
nu este relevant din cauza agriculturii), diferenţele nu sunt prea mari. Pe
totalul perioadei 1975-1989, din creşterea totală a productivităţii de 22,1 mii
lei pe o persoană, creşterea salariilor a reprezentat 17,7 mii lei; în industrie, sporul total al salariul mediu net anual a fost mai mare decât creşterea productivităţii muncii cu 5,8 mii lei; acest dezechilibru se datoreşte
în principal pierderii de productivitate din anul 1985 (comparativ cu 1984) de
cca 11 mii lei pe o persoană şi din anul 1989 (faţă de 1988) de încă 13 mii
lei pe o persoană; în timp ce salariile medii anuale au crescut permanent,
venitul naţional pe o persoană a înregistrat oscilaţii şi minusuri mari după
1985. Şi în construcţii, pe total perioadă, salariul anual net a crescut cu 22,3
mii, iar venitul naţional pe o perioadă a sporit cu numai 21,1 mii lei; în
această ramură, pierderea de venit naţional din 1980 a fost refăcută şi depăşită în 1981. Din 1981 până în 1988, în construcţii productivitatea a crescut permanent peste salariu, pentru ca în 1989 să se înregistreze un minus
de cca 15 mii lei venit naţional pe o persoană faţă de anul anterior. Salariile
au muşcat din productivitate, dar oricum venitul naţional pe o persoană
ocupată a rămas mult mai mare decât salariul mediu net anual. Ponderea
salariilor anuale nete în productivitatea anuală netă a crescut de la 53,5% în
1975 la 63,7% în 1989 pentru totalul economiei şi respectiv de la 25% la
41,3% în industrie şi 58,6% la 75,5% în construcţii.
Datele sunt deci valabile pe o persoană ocupată; pe total, raportul
dintre venitul naţional şi salarii a evoluat de la 33,7% (salarii în venitul naţional) în 1976 la 46,5% în 1989 pentru ansamblul economiei şi respectiv
22,5% la 37,7% în industrie (salariile din industrie şi venitul naţional al industriei) şi 50,9% la 70,5% în construcţii.
Din totalul sporului de venit naţional al perioadei 1976-1989 (la baza
1975) de 270,7 mld. lei, 173,3 mld. lei au fost acordate drept salarii nete pe
total economie; în industrie, din creşterea totală de venit naţional de 128,8
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mld. lei, s-au acordat salarii nete de 84,6 mld. lei, în timp ce în construcţii
creşterea de venit naţional a fost de 14 miliarde, iar sporul fondului de salarii
nete a reprezentat 15,6 mld. lei (!). Toate aceste cifre reprezintă însumarea
diferenţelor înregistrate an de an la indicatorii respectivi (vezi Anexa nr. 9).
Tabelul nr. 10
Ponderea salariilor în productivitatea muncii şi în venitul naţional
-%Anul

Total economie
Industrie
Construcţii
Ponderea sala- Ponderea Ponderea sala- Ponderea Ponderea sala- Ponderea
riului mediu în salariilor to- riului mediu în salariilor to- riului mediu în salariilor toproductivitate tale în veni- productivitate tale în veni- productivitate tale în venitul naţional
tul naţional
tul naţional
1976
52,4
33,7
25,2
24,1
57,8
43,6
1989
63,7
46,5
41,3
37,7
75,5
70,5

2.2.2.4. După ce am expus aceste sumare remarci privitoare la eficienţa ocupării sub aspectul productivităţii şi salariilor, este necesară, în continuare, implicarea investiţiilor în întregul proces de creare a locurilor de
muncă şi de folosire a capitalului uman.
Cele mai serioase mutaţii în structura ocupării, dar şi în eficienţa
acesteia, s-au produs după 1970 şi, în special, după 1976. O sinteză a evoluţiei ocupării şi investiţiilor pe ramuri pentru perioada 1970-1989 se prezintă în tabelul nr. 11.
Tabelul nr. 11
Modificarea numărului locurilor de muncă, pe ramuri, în economia
României şi costul investiţional al acestora în perioada 1970-1989
- populaţie ocupată Ramura

Modificarea numărului Investiţii totale efectuate, Investiţii pentru modificarea
locurilor de muncă, mii
mild. lei
unui loc de muncă, mii lei
pers.
1970- 1980- 1985- Total 1970- 1980- 1985- Total 1970- 1980- 1985- Total
1980 1985 1989 1970- 1980 1985 1989 1970- 1980 1985 1989 19701989
1989
1989

Agricultura şi
silvicultura
-1784,1 -24,9
Industrie
1393,2 253,1
Construcţii
88,8 -75,7
Transporturi
275,9 3,8
Telecomunicaţii
23,5 1,9
Comerţ-finanţe
197,8 -6,3
Servicii municipale 87,2 40,7
Educaţie, cultură,
artă
69,3 -21,8

-5,5 -1814,5
232,8 1879,1
-17,2 -4,1
41,8 321,5
2,9 28,3
38,8 230,3
97,2 225,1

207,7
735,7
81,0
140,5
14,4
45,3
195,0

189,6
561,9
44,6
123,4
6,0
26,1
164,3

-40,8

24,4

6,8

6,7

165,5 562,8 310,2 116,4 7614,5 30090,9
457,8 1755,4 934,2 528,1 2200,1 196,5
45,2 170,8 41658,5 912,2 589,2 267,9
91,3 355,2 1105,2 509,2 32437,7 2184,2
4,2 24,6 169,3 612,8 3157,9 1448,3
22,3 93,7 407,0 229,0 4142,9 574,7
146,0 505,3 2244,8 2236,2 4036,9 1502,1
5,4

36,6

5462,7 352,1

311,9

132,4
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Ramura

Modificarea numărului Investiţii totale efectuate, Investiţii pentru modificarea
locurilor de muncă, mii
mild. lei
unui loc de muncă, mii lei
pers.
1970- 1980- 1985- Total 1970- 1980- 1985- Total 1970- 1980- 1985- Total
1980 1985 1989 1970- 1980 1985 1989 1970- 1980 1985 1989 19701989
1989
1989

Sănătate, cultură
fizică şi sport
52,4 6,3 9,7 68,4 11,3
5,6
2,5 19,4
Ştiinţă şi servicii
ştiinţifice
54,1 34,1 4,7 92,9
9,6
6,2
6,6 22,4
Administraţie
-7,0 -9,2 1,8 -14,4 10,6
6,0 15,4 32,0
Alte ramuri
24,0 34,0 -6,6 51,4
5,5
5,4
8,8 19,7
Total economie
475,1 236,0 359,6 1070,7 1481,0 1146,0 971,0 3597,0
Locuri de muncă
în minus
-1791,1 -137,9 -70,1 -1833,0 218,3 273,1 224,9 765,6
Locuri de muncă
în plus
2266,2 373,9 429,7 2903,7 1262,7 872,7 746,1 2832,3
Modificarea netă a
numărului locurilor
de muncă pe total
economie
475,1 236,0 359,6 1070,7 1481,0 1146,0 971,0 3597,9
Mişcare (mobilitate) totală
4957,3 518,8 499,8 4736,7 1481,0 1146,0 971,0 3597,9

283,6

215,6

888,9

257,7

241,1
2222,2
383,3
3360,5

177,4
1514,3
229,2
3117,2

181,8
652,2
158,8
4855,9

1404,3
8555,6
1333,3
2700,5

417,7

121,9 1980,4 3208,3

975,4

653,5

365,0

2259,9

3360,3 3117,3 4855,9 2700,2
759,6

365,0 2239,2 1943,0

După 1970, efortul investiţional în economie a însumat cca 3600 miliarde lei; industria a primit peste 1755 miliarde, agricultura cca 563 miliarde,
transporturile şi telecomunicaţiile 380 miliarde, construcţiile peste 170 miliarde etc.
În perioada 1970-1989, sporul absolut al populaţiei ocupate pe economie a fost de 1070,7 mii persoane; din această creştere, distribuţia pe
ramuri a fost următoarea: în agricultură s-a înregistrat o diminuare a ocupării de cca 1815 mii persoane, în construcţii scăderea a reprezentat 4,1 mii
persoane, iar în administraţie populaţia ocupată s-a redus cu 14,4 mii persoane; pe de altă parte, ramurile primitoare au fost în principal industria, cu
un plus de cca 1880 mii persoane (practic această ramură a absorbit tot
minusul din agricultură şi alte domenii, inclusiv creşterea resurselor de
muncă); transporturile şi telecomunicaţiile şi-au sporit ocuparea cu aproximativ 350 mii persoane, comerţul, finanţele şi serviciile municipale au primit
peste 455 mii persoane, ştiinţa şi deservirea ştiinţifică cca93 mii persoane
etc. Cea mai mare creştere a ocupării s-a înregistrat în intervalul 1980-1989
(595 mii persoane); în deceniul anterior ocuparea a sporit cu 475 mii persoane.
Pe fondul creşterii populaţiei ocupate pe totalul economiei (+1070,7
mii persoane) şi al modificărilor în structura acesteia pe ramuri, se pot releva următoarele date globale:
− ramurile în care s-a diminuat ocuparea înregistrau un minus total
de 1833 mii persoane;
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− ramurile în care a sporit ocuparea au însumat un plus de cca 2904

mii persoane;
− mişcarea totală a numărului locurilor de muncă a însumat 4736,7
mii. Această cifră este importantă întrucât ea a fost determinată de
investiţii şi a solicitat investiţii, fie că ele au fost de eliberare sau
suprimare a unor locuri de muncă, fie că au fost destinate construirii altora noi. Aşa, de pildă, în perioada 1970-1989, investiţiile raportate la modificarea populaţiei ocupate din fiecare ramură a economiei, şi pe totalul acesteia, prezintă diferenţe foarte mari ce reveneau pentru un loc de muncă: pentru a spori ocuparea cu un loc
de muncă pe total economie au fost necesare cca3,4 mil. lei investiţii însumate; pe ramuri, un loc redus din construcţii a necesitat
41,7 mil. lei, în agricultură eliberarea unei persoane a fost compensată de cca 310 mii lei investiţii etc. În industrie, crearea unui
loc de muncă a necesitat un efort investiţional de peste 934 mii lei.
Altfel interpretate, datele permit şi următoarea constatare.
Volumul investiţiilor din perioada analizată (3600 mld. lei) a permis o
mişcare totală a ocupării de 4736,7 mii persoane, revenind cca 760 mii lei
pe un loc; dacă investiţiile se raportează numai la sporul total al ocupării,
costul mediu al unui loc de muncă este de peste 3,3 mil.lei; însumarea investiţiilor din ramurile în care a crescut ocuparea şi raportarea acestora la
plusul locurilor de muncă ne relevă un cost investiţional de cca975 mii lei
pentru un loc în plus; însumarea investiţiilor din ramurile ce au eliberat forţă
de muncă şi raportarea lor la numărul total cu care s-a redus ocuparea ne
permite să ajungem la un cost investiţional mediu al reducerii ocupării cu o
persoană de 417,7 mii lei. Fiind vorba în principal de migrarea din agricultură, aparent investiţiile necesare pentru a elibera forţă de muncă sunt pe total
economie mult mai reduse în raport cu cele solicitate de crearea unui loc de
muncă. Nu trebuie însă omis faptul că eliberarea unei persoane din agricultură solicită nu numai investiţii pentru substituirea acesteia, ci şi investiţii de
reocupare în altă ramură. Cu alte cuvinte, cel mai plauzibil cost investiţional
al unui loc de muncă pare a fi cel care s-a obţinut prin raportarea volumului
total de investiţii la mişcarea totală a populaţiei ocupate (3597,9 mld. lei investiţii totale pentru 4736,7 mii persoane – care reprezintă creşterea ocupării şi transferul dintr-o ramură în alta – ne conduc la un cost de cca 760 mii
lei pentru o persoană în medie, în perioada 1970-1989). Acest cost a crescut de la cca 365 mii lei în deceniul 1970-1980, la peste 2,2 mil. în perioada
1981-1985 şi peste 1,9 mii lei în intervalul 1986-1989. Aceste judecăţi erau
valabile în condiţiile vechiului sistem economic şi al finanţării
cvasicentralizate a investiţiilor.
În noile condiţii, eliberarea unei persoane ocupate dintr-o ramură poate genera următoarele costuri: dacă este vorba de supraocupare, nu vor fi

210
necesare investiţii pentru substituirea muncii cu capital, dar se vor solicita
fonduri sociale pentru şomaj şi respectiv pentru a se crea locul de muncă în
altă ramură; dacă nu este vorba de supraocupare, atunci sunt necesare investiţii pentru substituirea muncii la vechiul loc de muncă şi alte investiţii
pentru crearea unui nou loc de muncă etc.
Desigur că abordările la nivelul economiei şi al ramurilor includ efecte
de structură încă greu de descifrat în totalitate; totodată, prin aceste analize
nu se poate evidenţia situaţia teritorială a ocupării.
2.2.2.5. Concluzionarea într-un fel a analizelor privind relaţiile complexe dintre venitul naţional-investiţii-ocupare şi salarii este redată lapidar
de datele tabelului nr. 12. În respectivul tabel nu am putut determina şi corelaţiile pentru alte ramuri întrucât nu am dispus de informaţia statistică necesară.
Tabelul nr. 12
Corelaţiile dintre indicatorii macroeconomici ai venitului naţional,
investiţiilor, ocupării, salariilor şi productivităţii în România.
Suma globală a indicatorilor pe perioada 1975-1989
Alte raTotal
Din care:
economie Indus- Con- Transport Agricultu- Total cele muri ale
naţională trie strucţii şi telecom. ră şi silv. 4 ramuri economiei
Venitul naţional total 8590,4 5183,8 724,1
516,0
1286,0
7709,9
880,5
Ponderea în total
100,0
60,3
8,4
6,0
15,0
89,8
10,2
Creşterea totală a
venitului naţional
270,7
128,8 14,0
31,9
47,7
222,8
47,9
Ponderea în total (%) 100,0
47,6
5,2
11,8
17,6
82,3
17,7
Populaţia ocupată
157088,8 55860,612362,8 9922,8
48250,0 126396,2 30692,6
Ponderea în total
om-ani (%)
100,0
35,6
7,9
6,3
30,7
80,5
19,5
Productivitatea medie a muncii pe un
om-an (mii lei)
54,7
92,8
58,6
52,0
26,7
61,0
28,7
Investiţiile totale
(miliarde lei)
3049,1 1478,3 144,9
324,2
483,6
2431,0
618,1
Ponderea în total (%) 100,0
48,5
4,8
10,6
15,9
79,7
20,3
Investiţii totale pe un
om-an ocupat (lei)
19410 26465 11721
32672
10023
19233
20138
Raportul dintre productivitate şi investiţii
(le/leu) (lei)
2,82
3,50
5,0
1,59
2,66
3,17
1,43
Investiţiile la 1 leu
venit naţional (lei/leu)
0,35
0,29
0,20
0,63
0,38
0,32
0,70
Creşterea venitului
naţional la 1 leu
investiţii (lei)
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,09
0,08
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Alte raTotal
Din care:
economie Indus- Con- Transport Agricultu- Total cele muri ale
naţională trie strucţii şi telecom. ră şi silv. 4 ramuri economiei
Investiţiile pentru
creşterea cu un leu a
venitului naţional (lei)
Salariile nete totale
(miliarde lei)
Salariul mediu pe
om-an (mii lei)
Investiţiile pentru 1
leu salarii nete (lei)

11,26

11,48

10,35

10,16

10,14

10,91

12,90

3241,7

1499,5 361,9

284,8

-

-

-

20,6

26,8

29,3

28,7

-

-

-

0,94

0,99

0,4

1,14

-

-

-

Calculele prezentate pot fi în parte contestate de neluarea în considerare a preţurilor, respectiv a evoluţiilor dinamice ale acestora. Suntem însă
de părere că economia se derulează şi funcţionează în preţuri curente, nu
comparabile; totodată, modalitatea însumării globale a indicatorilor în preţurile fiecărui an este aplicată atât venitului naţional, cât şi investiţiilor şi ocupării. Cifrele astfel determinate vorbesc suficient de clar pentru un cititor
avizat despre evoluţiile consemnate. Noi ne vom rezuma în a menţiona că
am recurs la raportarea unor indicatori valorici la numărul populaţiei ocupate
exprimate în om-ani, prin însumarea anuală a mărimii acesteia. Pentru totalul economiei şi pe cele două ramuri la care am dispus de date, constatăm
că, de regulă, pentru a se acorda un salariu de 1 leu au fost necesare
investiţii de aproape 1 leu, cu excepţia construcţiilor. Pentru restructurarea şi retehnologizarea economiei, probabil că raportul între investiţii
şi salarii s-ar cere să fie pentru o perioadă supraunitar.
În general, industria, construcţiile şi agricultura au avut capacitatea
să-şi finanţeze din venituri proprii atât investiţiile efectuate oferind şi un surplus pentru alte ramuri; transporturile şi telecomunicaţiile au fost mari consumatoare de venit naţional; însumarea salariilor şi a investiţiilor efectuate
în aceste ramuri depăşeşte, ca valoare, venitul naţional creat în întreaga
perioadă, cu cca 18%.
Capacitatea economiei româneşti de a menţine şi de a antrena sporirea ocupării forţei de muncă pe perioada 1975-1989 poate fi judecată în
concluzie şi astfel: dacă la 1 leu investiţii se obţineau cca 9 bani spor de
venit naţional (anexa nr. 10), din care 37% erau reinvestiţi, înseamnă că
pentru a crea un loc de muncă suplimentar în valoare de 100 mii lei s-ar fi
cerut un spor de venit naţional de cca 3 mil. lei, din care se investeau 37%,
deci cca 1,11 mil. lei. Această sumă ar fi asigurat acoperirea investiţiei de
100 mii lei, precum şi menţinerea corelaţiei între consum şi investiţii de cca
63% şi 37%. Este vorba de efecte de antrenare şi de abordarea marginală a
creşterii ocupării în condiţiile mediei celor 14 ani de evoluţie a economiei
româneşti; practic, raportul de antrenare aparent este de 10-11:1. Deci, la
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un volum de cca 230 mld. lei investiţii în lei 1989, dacă un loc de muncă ar
costa 100.000 lei, s-ar crea cca 200 mii noi locuri de muncă; dacă locul de
muncă ar costa un milion lei, s-ar putea crea numai 23 mii locuri de muncă
etc. Dacă vom întoarce analiza altfel, pentru intervalul 1975-1989, pentru a
creşte cu un leu venitul naţional au fost necesare investiţii de 10-11 lei; deci
pentru 1 miliard spor de venit naţional vor fi necesare 10-11 miliarde investiţii, tot astfel cum pentru 10 miliarde venit naţional în plus ar fi necesare 100
miliarde investiţii.
Tabelul nr. 13
Ponderea unor ramuri în populaţia ocupată, venitul naţional,
investiţii şi salarii, în perioada 1975-1989
Ramura

Total economie
naţională
- Industrie
- Construcţii
- Agricultură şi
silvicultură
- Transporturi şi
telecomunicaţii
Total cele 4 ramuri
Alte ramuri ale
economiei

Ponderea PondePonderea
Ponderea
în popula- rea în Investiţiilor Investiţiilor Salariilor Salariilor altor destinaţia ocupa- venitul în venitul ramurii în în venit în venit ţii ale venitută (prin naţional naţional al venit naţio- naţional naţional lui naţional
om-ani)
al ramurii
ramurii
nal total
al ram.
total
100,0
35,6
7,9

100,0
60,3
8,4

35,5
28,5
20,0

35,5
17,2
1,7

37,7
28,9
51,0

37,7
17,5
43

26,8
42,6
29,0

30,7

15,0

37,6

5,6

...

...

...

6,3
80,5

6,0
90,8

62,8
31,9

3,8
28,3

55,2
...

3,3
...

-18,0
...

19,5

10,2

70,2

7,2

...

...

...

Sporul de venit ar fi necesar să se utilizeze în anumite proporţii pentru
consum şi investiţii. Dacă s-ar menţine raportul de 65/35, investiţiile posibile
şi necesare ar fi – la o creştere de 10 miliarde a venitului naţional – de 3,5
miliarde lei; cu aceştia, dacă locul de muncă ar costa 100 mii, 200 mii, 500
mii, 1 milion lei etc. s-ar ocupa suplimentar 35 mii persoane, 17,5 mii persoane, 7 mii persoane sau 3,5 mii persoane. Dacă eficienţa s-ar dubla şi
ocuparea ar evolua corespunzător sau ar creşte salariile etc. Concomitent
sunt, însă, necesare şi alte investiţii pentru menţinerea nivelului anterior de
ocupare, eficienţă, salarii şi consum.
Probabil, însă, că orice oprire a investiţiilor, orice blocare a acestora
pe o perioadă, dar şi orice restructurare, amplifică enorm necesarul de capital în viitor.

213
2.2.3. Probleme teritoriale ale investiţiilor şi ocupării forţei
de muncă
Orice discuţie pe probleme ale ocupării, investiţiilor şi şomajului, purtată numai pe calcule globale la nivelul economiei şi chiar pe ramuri ale
acesteia, poate rămâne un simplu exerciţiu didactic dacă nu se coboară în
teritoriu. Populaţia are o structură teritorială – atât din punct de vedere numeric, de vârstă, sex etc., cât şi în perspectivă ocupaţională.
Aceste structuri au determinări istorice, demografice, dar şi economice. În decursul celor 40-45 ani de economie planificată centralizat, structurile teritoriale ale economiei, ocupării şi investiţiilor au determinat o anumită
aşezare socială, o anumită bogăţie teritorială, anumite venituri din muncă
etc. Distribuţia centralizată a investiţiilor nu a ţinut decât rareori seama de
sursele locale de finanţare. S-a mers, îndeosebi după 1965-1970, pe conceptul de “dezvoltare şi repartizare teritorială raţională a forţelor de producţie”, care a ocazionat ample procese de redistribuire a surselor şi destinaţiilor de finanţare a investiţiilor. În parte, această politică nu poate fi criticată
deoarece a urmărit înlăturarea decalajelor teritoriale la nivelul dezvoltării
social-economice şi chiar a veniturilor. S-ar putea critica adecvarea dintre
structurile teritoriale ale economiei şi resursele materiale şi de energie locale (nu neapărat cele umane), ca şi dimensiunea unor aglomerări industriale.
Tot astfel se poate critica monocultura unor zone (siderurgia preponderentă
în Hunedoara şi Galaţi, chimia dominantă la Piteşti, Ploieşti, Rm.Vâlcea,
Bacău-Borzeşti, Oneşti etc.) şi lipsa de flexibilitate viitoare, rapidă în ocuparea forţei de muncă disponibilizate etc. Toate aceste aspecte sunt mult mai
importante astăzi şi în viitor comparativ cu ziua de ieri. În momentul în care
se renunţă la politica finanţării din bugetul republican a unor proiecte teritoriale, toate decalajele existente în dotarea cu capital fix, ca şi structurile
existente ale aparatului productiv se transformă în adevărate plăci turnante
ale proliferării unor situaţii sociale greu de stăpânit.
Decalajul teritorial în ce priveşte înzestrarea populaţiei cu capital
(fonduri fixe şi pământ, ca factori ai producţiei, ai dezvoltării şi ai bogăţiei se
prezintă în anexa nr. 11. Până în 1989, când întreaga politică de investiţii,
salarii şi ocupare era centralizată, aceste diferenţe nu valorau prea mult.
Trecerea la descentralizare, privatizare, autonomie teritorială etc., pune populaţia totală şi ocupată sau în vârstă de muncă în situaţii inegale.
Primul aspect pe care îl reţinem din datele anexei este cel referitor la rata
de ocupare a populaţiei totale. Aceasta se situează la un nivel maxim de
cca 55% în judeţul Gorj şi minim -40,9% în judeţul Călăraşi.
Investiţiile totale efectuate pe judeţe în perioada 1950-1985 (excluzând municipiul Bucureşti) au oscilat de la 233 miliarde lei în Constanţa la
25-27 miliarde lei în Sălaj, Covasna sau Bistriţa Năsăud. În consecinţă, fon-
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durile fixe din judeţe aveau un volum de cca 170 miliarde lei în Constanţa şi
21-22 miliarde lei în judeţele mai sus amintite.
Calculate pe locuitor, investiţiile şi fondurile fixe însumau cca335 mii
şi respectiv 243 mii lei în Constanţa şi cca 67 mii şi respectiv 52-54 mii lei în
Botoşani şi Satu Mare.
Densitatea populaţiei pe km2 (ca indicator foarte important pentru
înzestrarea cu pământ, dar şi pentru dezvoltarea serviciilor) era de 184 locuitori în Prahova şi 32 sau 47 locuitori în Tulcea şi Caraş-Severin.
Populaţia totală ce revenea la 100 ha teren arabil însuma cca 228
persoane pe total ţară, 572 persoane în Prahova şi 81 persoane în Călăraşi;
populaţia ocupată în agricultură la 100 ha arabil era de 30,3 persoane media pe ţară, 12,6 persoane în Constanţa şi cca 80 persoane în Vâlcea şi Satu Mare etc.
Tot astfel, în timp ce în Braşov numai 9% din populaţie lucrează în
agricultură, în Teleorman sau Giurgiu ponderea acesteia în totalul celor
ocupaţi este de peste 50%.
Datele relative din tabelul nr. 14 vin şi ele să vorbească singure şi să
completeze ceea ce am prezentat în anexa nr. 11.
Tabelul nr. 14
Decalajul teritorial între indicatorii de ocupare,
înzestrare, producţie şi productivitate
Indicatori

Ponderea în populaţia potenţial ocupată (%)
Ponderea în numărul
total de salariaţi (%)
Ponderea în numărul populaţiei ocupate nesalariate (%)
Ponderea populaţiei ocupate
în agricultură (%)
Fonduri fixe totale pe o
pers.potenţial ocupată
Suprafaţa agricolă (ha) ce
revine pe o persoană:
- potenţial ocupată
- ocupată în agricultură (nesalariaţi)
Ponderea în prod. industr.

- calcule la nivelul anului 1989 Raport
Judeţe cu Media Judeţe
un nivel
pe Cu un nivel Nivel ma- Maxim/ Mediu/
x)
minim
ţară
xim/minim mediu minim
maxim
1,00

100,0

3,70

3,70

...

...

0,90

100,0

4,20

4,67

...

...

0,80

100,0

5,30

6,63

...

...

9,00

29,5

51,70

5,74

1,81

3,17

0,49

1,00

2,26

4,61

2,26

2,04

0,65

1,30

2,88

4,43

2,22

2,00

3,18
0,60

6,10
100,0

22,60
7,30

7,11
12,16

3,70
...

1,92
...
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Indicatori

Ronderea în numărul de salariaţi în industrie
Raportul de W în industr.
Consumul de energie electrică
pe un muncitor din industrie
Structura producţiei industriale (%)
- metalurgie, construcţii de
maşini, chimie şi materiale
de construcţii
- combustibil şi exploatarea şi
prelucrarea lemnului
- alte ramuri industriale
x)

Judeţe cu Media Judeţe
Raport
un nivel
pe Cu un nivel Nivel ma- Maxim/ Mediu/
x)
minim
ţară
xim/minim mediu minim
maxim
0,60
0,64

100
1,00

5,10
1,65

8,50
2,58

...
1,65

...
1,56

0,29

1,00

8,19

28,24

8,19

3,45

23,30

51,50

75,70

3,25

1,47

2,21

2,20
14,40

15,30
33,20

48,60
55,80

22,10
3,88

3,18
1,68

6,95
2,31

Fără Municipiul Bucureşti.

Conform unor calcule, sporul anual al populaţiei în vârstă de muncă în
perioada 1990-2005 ar putea fi, de asemenea, extrem de diferenţiat în teritoriu.
Tabelul nr. 15
Creşterea probabilă a populaţiei în vârstă de muncă
pe unele judeţe în intervalul 1990-20051)
Judeţe cu creştere puternică Judeţe cu creştere moderată Judeţe cu creştere negativă
Creştere totală, mii % faţă de Creştere totală, % faţă de Creştere totală, mii % faţă de
persoane
1989
mii persoane
1989
persoane
1989
Bacău 57,7
14,3 Argeş 20,2
5,2
Arad -6,2
-2,2
Bistriţa18,1 Mureş 18,5
5,3
Caraş
-1,2
Năsăud 32,3
Severin -2,8
Iaşi 83,8
19,6 Vâlcea 12,2
5,1
Dolj -4,6
-1,1
Neamţ 39,1
12,3
Teleorman -3,6
-1,4
Vaslui 58,1
24,7
Bucureşti -47,6
-3,2
1)

Piaţa muncii în România în perioada de tranziţie în economia de piaţă, Studii şi cercetări economice, nr. 11/1991, p. 39-41.

Chiar şi numai aceste câteva aspecte pun serios problema elaborării
unor strategii teritoriale ale ocupării forţei de muncă, ale asigurării surselor de finanţare şi dezvoltare economică. A vorbi numai de o protecţie socială globală, a proceda la acordarea unui anumit ajutor de şomaj şi a inde-
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xa salariile “de la centru”, fără a cunoaşte în profunzime problemele teritoriale ale ocupării constituie nu numai o sfidare a realităţii, dar şi o naivitate
politică absolut criminală. În fiecare oraş, municipiu sau comună este o
anumită structură social-economică; fiabilitatea şi viabilitatea respectivelor
structuri economice este extrem de diferenţiată. Pieţele şi piaţa în economie
nu funcţionează în mod abstract-teoretic, prin simple lozinci; fiecare zonă
poate şi trebuie să devină o piaţă; se trece de la planul unic la mii de pieţe.
Dacă lipseşte o gândire clară, dacă nu se dau decât coordonate absolut
globale şi abstracte de strategii, totul devine un haos inimaginabil ca dimensiuni şi consecinţe. Cu orice ne putem juca, putem cita oricâte teorii ale unor
iluştrii economişti de pe mapamond dar cu problemele social-economice ale
teritoriului nu se poate glumi.
Tot astfel, nu se poate concepe o dezvoltare a teritoriului bazată exclusiv pe forţe proprii, o tranziţie prin autofinanţare şi efort al populaţiei locale, aşa cum nu s-ar putea concepe 40 de guverne în 40 de judeţe care trec
singure la economia de piaţă. După ce s-a practicat, cca 40 de ani, un centralism excesiv, o dirijare a investiţiilor, salariilor şi preţurilor, o planificare a
învăţământului, a profesiilor şi meseriilor etc., este greu de acceptat să se
renunţe brusc la totul şi să se descurce fiecare cum poate. Peste amintita
viabilitate teritorială extrem de diferită a întreprinderilor, a structurilor economice şi a ocupării, vin să se aşeze şomajul, inflaţia şi preţurile libere (numai în 1991, de pildă, în teritoriu, la produsele alimentare, diferenţele de
preţuri mergeau la proporţii de 1:2 – 1:5). Numai necunoaşterea sau reaua
intenţie a oricărui guvern ar putea fi cauzele care ar genera renunţarea la
programele şi strategiile teritoriale; acestea vor fi elementele fundamentale
ale succesului tranziţiei. Este, deci, iminentă recurgerea la dirijarea prin
pârghii şi mecanisme economice a tranziţiei în teritoriu, ca o cale de succes
a întregului proces de reformă. Absolut toate componentele reformei de la
piaţă (toate pieţele) şi preţuri, salarii, profituri, rentă, investiţii, privatizare,
restructurare tehnică, tehnologică, de produs al economiei, reconversiune,
recalificare şi reocupare a forţei de muncă, trec prin teritoriu, se înfăptuiesc
în teritoriu şi necesită o conducere guvernamentală şi locală extrem de bine
corelate şi ancorate la realităţi. Până în prezent, în ultimii doi ani, guvernarea teritorială a dispărut din obiectivele politicii noastre economice, iar consecinţele pot oricând conduce la alte mineriade sau cum li se va spune, dacă tranziţia se va derula spontan, de la sine, pe principiile unei bişniţării mărunte sau ale talciocului.
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2.3. Evoluţiile economiei româneşti în condiţiile derulării
procesului de reformă economică şi impactul asupra
acumulării, investiţiilor, salariilor, profitului şi ocupării
2.3.1. Caracterizarea sumară a unor indicatori economici
după anul 1989
2.3.1.1. În decursul anului 1990, economia românească a funcţionat
din inerţie şi, în parte, şi pe seama stocurilor materiale şi a resurselor valutare acumulate în perioada anterioară.
Din punct de vedere al statisticii, suntem de părere că niciun indicator
economic al anului 1990 nu poate fi relevant în comparaţie. După ce stocurile s-au epuizat, după ce rezervele valutare existente au fost consumate, iar
creanţele nu puteau fi încasate, în fine, după ce au încetat în mare şi influxurile unor ajutoare externe, ca urmare a politicii economice impuse şi de
scopurile electorale, începând cu luna octombrie 1990 s-au declanşat fenomenul inflaţionist – previzibil şi semnalat de specialişti, presă şi populaţie, dar rămas fără ecou în politica economică ce se ocupa aproape exclusiv
teoretic de piaţă, tranziţie, reformă, etc. prin aşa-zis “liberalizare” a preţurilor. Această măsură era singura capabilă să suplinească scăderea producţiei fizice, blocarea investiţiilor reducerea volumului total de muncă prin săptămâna redusă de lucru şi prin dezordine anarhie, indisciplină şi lipsă de
autoritate – în mare parte provocate. Toate aceste fenomene au fost dublate de măsuri extrem de generoase în politica salarială; legăturile dintre producţie şi salarii, dintre cantitate de muncă şi retribuţii – exprimate prin normele de muncă şi productivitate – au fost complet desconsiderate. Numărul
de salariaţi însă nu a fost redus, procesul de disponibilizare a forţei de muncă, de şomaj nu s-a declanşat la nivel impus de starea economiei şi atunci,
evident, s-a impus inflaţia şi devalorizarea leului, care au fost teoretizate şi
justificate drept fenomene absolut inerente şi necesare tranziţiei la
economia de piaţă. Pentru a pune în evidenţă rupturile dintre producţia în
unităţi fizice şi indicatori valorici, în anexele nr. 12 şi 13 sunt prezentate câteva date comparative pentru anii 1989 şi 1991.
După cum se poate constata producţia fizică industrială la produsele
analizate a reprezentat în anul 1991 între 25% şi 92% din nivelul anului
1989, care înregistrase un “vârf” al căderii economice anterioare reformei.
Ceea ce este de neînţeles în condiţiile preocupărilor pentru introducerea economiilor în piaţă este faptul că au scăzut serios nu numai producţia
bunurilor de capital din cauza blocării investiţiilor, ci şi mai ales – cea a bunurilor de consum strict necesare, care aveau cerere.
Procesul de restructurare a producţiei industriale se desfăşoară până
acum mai ales prin dispariţia produselor şi mai puţin prin producerea altor
bunuri.
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În agricultură, ramură esenţială pentru consumul populaţiei, pentru
securitatea alimentară şi naţională – deşi procesele economiei de piaţă par
a fi cele mai avansate (retrocedarea suprafeţelor de pământ şi liberalizarea
preţurilor) minusurile de producţie se măsoară de regulă în mil. de tone
şi respectiv în mil. de capete de animale. În această ramură este o dezordine profundă cuvânt apreciat ca “modest” de însuşi primul ministru T.
Stolojan, - iar lipsa de capital anihilează existenţa şi efectele aşteptate ale
proprietăţii private. De altfel, nu se cunoaşte exact, între altele, ce s-a întâmplat cu cele 85 mld. lei fonduri fixe existente în 1989 în fostele cooperative agricole. Restituirea terenurilor a fost însoţită de fenomene grave de
decapitalizare.
În aceste condiţii, investiţiile au fost sistate sau anulate; comparativ
cu anul 1989 volumul acestora este redus la mai mult de jumătate din 1991;
acumulările societăţii, ale societăţilor comerciale şi ale populaţiilor au fost
erodate permanent, iar creditele externe sunt în creştere şi iau destinaţii mai
ales pentru consum. Una din cele mai relevante evoluţii – pentru caracterizarea procesului investiţional – o reprezintă construcţia de locuinţe. Dacă în
1980 s-au construit 150 mii de apartamente, în 1991 numărul acestora a
fost numai de 21,4 mii, deşi există pe total ţară peste 75 mii apartamente
aflate în faze diferite de construcţie în 1989.
În 1991, exista un volum de investiţii în curs de execuţie sau sistate
din cele ce se derulau în 1989, - cca 400 mld. lei pe total economiei. Dacă
de anumite investiţii nu mai are nevoie economia de piaţă, dacă pentru unele nu ar exista utilaje şi importuri, de locuinţe ţara are mare nevoie, iar forţa
de muncă, utilaje şi materiale de construcţii produce România din belşug.
Evident că asemenea evoluţii, dar şi altele tot la fel de negative, vor
avea un impact extrem de nefavorabil pentru viitorul reformei, pentru credibilitatea acesteia, pentru restructurare şi, în final, pentru ocuparea forţei de
muncă.
2.3.1.2. În perioade de inflaţie galopantă, de ruptură a întregului sistem economic, orice calcule comparative cu trecutul şi orice încercări de
prognoză sunt extrem de riscante.
Cu toate acestea, noi ne vom asuma în cele ce urmează un asemenea risc, în încercarea de a înţelege încotro ne îndreptăm şi ce s-ar putea
întreprinde pentru o cât mai bună continuare a reformei, pentru declanşarea
restructurării pozitive, pentru “restructurarea” profundă a restructurării
negative – ce se manifestă prin simpla dispariţie a unor produse şi ramuri
întregi. Noi suntem de părere că nu se poate restructura – chiar pe criterii
de piaţă – o economie, fără o solidă concepţie în domeniu. Numai introducerea şi instituţionalizarea “tehnocrată” şi “ştiinţifică” a mecanismelor de piaţă pot conduce la o restructurare sălbatică, dureroasă, atât a economiei, cât
şi a ocupării forţei de muncă. Pentru orice restructurare şi reconstrucţie se
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cer bani, materiale, oameni, autoritate, scopuri, obiective şi programe
clare la care urmează a se ajunge.
Piaţa singură nu va răspunde niciodată la toate aceste cerinţe. Cea
mai mare greutate şi piedică pe care o întâmpină orice proiecţie a viitorului
în condiţii de inflaţie o constituie, în primul rând, datele statistice. Dacă la
alunecarea continuă a preţurilor vom adăuga şi lipsa informaţiilor statistice
corecte, este clar că devine foarte dificilă încercarea de a elabora o construcţie logică. Senzaţia noastră este că, în materie de informaţie statistică
reală şi credibilă, deteriorările sunt foarte serioase şi după 1990. Deformările vechi sunt înlocuite cu alte denaturări sau pur şi simplu nu se mai comunică date. Fără informaţii exacte orice proces de conducere şi decizie poate
genera acţiuni false, cu consecinţe pe măsură.
În ultimii doi ani s-a trecut la introducerea Produsului Intern Brut (PIB)
ca indicator macroeconomic ce va înlocui produsul social şi chiar venitul
naţional. În Anexa nr.14 este expusă evoluţia produsului intern brut în intervalul 1980-1990, în corelaţie cu alţi indicatori importanţi pentru noua caracterizare a proceselor de investiţii – ocupare şi salarizare. Reţinem în special
următoarele: investiţiile brute au scăzut ca ponderi în PIB de la 34,1% în
1980 la 20% în 1990; investiţiile nete şi-au redus greutatea de la 25,4% la
numai 8%, iar amortizarea a crescut în mod firesc şi logic de la 8,7% în
1980, la 13% în 1989 şi 11,8% în 1990; salariile totale nete au crescut de
la 33% în 1980 la 42,1% în 1990, iar salariul mediu net lunar a sporit de la
2313 lei la 3652 lei. Numărul mediu de salariaţi a evoluat de la 7,34 mil.
persoane la peste 8,1 mil. în 1990.
“Creşterea economică” românească, în condiţiile declansării restructurării şi reformei, a debutat cu sporirea consumului şi cu fenomene de decapitalizare (prin care înţelegem, global, casarea unor mijloace fixe,
pretinzându-se că sunt uzate fizic şi moral, desconsiderarea totală a amortizării, distrugerea în mare parte a celor peste 85 miliarde lei fonduri fixe din
fostele cooperative agricole, nefolosirea la cote de până la 70% a unor capacităţi de producţie etc.). La acestea se adaugă eterna problemă a acumulărilor şi investiţiilor, care, în loc să deţină 8-20% din PIB, ar fi fost necesar
să reprezinte mult mai mult(6). Nu este mai puţin adevărat că în materie de
investiţii, ca sursă pentru învingerea stagnării şi căderii economiei, contează
nu numai rata şi masa lor, dar şi structura şi destinaţia acestora.
Pentru anul 1991 nu dispunem de date care să reflecte sintetic volumul şi destinaţia P.I.B.
2.3.1.3. Situaţii similare celor de la nivel macroeconomic se petrec şi
la nivelul agenţilor economici productivi. Putem spune că la acest nivel fenomenele negative sunt chiar mult mai accentuate şi evidente, întrucât societăţile comerciale şi regiile autonome nu au posibilitatea de a recurge la
“datorii externe”, la împrumuturi în valută sau “ajutoare umanitare pentru
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handicapaţi”, deoarece concurenţa economică şi propaganda politică sunt
de obicei corelate – deşi de multe ori devin divergente. Interesul economic
extern nu este destinat să salveze economia şi firmele “handicapate”, pentru că orice om de bun simţ înţelege prin concurenţă o luptă în scopul supravieţuirii. Dacă va fi şomaj în est, dacă nu va merge producţia în perioada
de tranziţie, prin ricoşeu nu vor mai fi atâţia şomeri în vest, iar vânzările –
chiar ale unor utilaje şi tehnologii depăşite – vor curge pentru că FMI,BIRD;
şi BERD etc., vor acorda creditele necesare.
Revenind la noi, întrucât datele pentru 1989 şi 1991 sunt “necomparabile”, iar volumul şi structura a ceea ce a mai rămas din aşa-zisa producţie fizică sunt numai necunoscute, dar şi imposibil de comparat, în anexa nr. 15 se prezintă numai evoluţia unor raporturi procentuale între câţiva
indicatori la nivel microeconomic.
Se constată, în primul rând, o deteriorare profundă a raportului între
valoarea capitalului şi producţiei, între fondul de amortizare şi cel de salarii
(desconsiderarea amortizării şi creşterea salariilor), între productivitate şi
salarii etc. La Societatea anonimă 1, de pildă, ponderea salariilor în costuri
s-a dublat în 1991 faţă de 1989, iar la Societatea anonimă 5 ponderea cheltuielilor materiale în costuri s-a redus de la cca 70% în 1989 la 49% în
1991(7). Producţia de maşini-unelte, ca bază a restructurării şi retehnologizării întregii economii, a fost cel mai serios dezaxatată şi lovită de reformă;
din punct de vedere fizic, această producţie reprezintă cca 25% faţă de
1989. Întreaga subramură de maşini-unelte numai în intervalul 1976-1980 sau investit peste 200 mil. dolari şi zeci de mil. în lei. În mare, în asemenea
evoluţii investiţiile nici nu mai intră în calcul; la Societatea anonimă 2, de
pildă investiţiile începute anterior anului 1990 însumează peste 1 miliarde lei.
Orice strategie de restructurare şi reformă începe, se elaborează
şi se verifică de la nivel de firmă – tot astfel cum pentru capitalul uman,
reforma începe în şcoală. La nivel macroeconomic, politicile şi strategiile pot
conţine mai ales direcţii şi obiective globale şi vor fi conduse prin pârghii
economice care să permită oricând ajustările şi intervenţiile necesare mai
ales atât timp cât “capitalul majoritar de stat” înseamnă în cele mai multe
cazuri “capitalul exclusiv de stat”. Statul fiind “patronul”, scopul său este tot
profitul necesar pentru acumulări şi investiţii, pentru mişcarea în sensul dorit
a structurii economico-sociale. Pentru statul şi economia românească este
valabilă mai mult decât oricând lozinca pragmatică a lui Helmut Smith: “profitul de astăzi face investiţiile de mâine, iar investiţiile de mâine le fac
ocuparea de poimâine”. Nu poate exista o altă politică pragmatică de investiţii şi ocupare şi deci de protecţie socială. Actualmente, firmele şi întreaga noastră economie tind să se îndrepte pe o pantă exclusiv speculativă, defavorabilă investiţiilor producţiei şi viitorului fiecărui individ. La foarte
multe societăţi comerciale cu capital de stat, raportul între amortizare şi sa-
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larii s-a deteriorat în proporţii ce au ajuns de la 1:3-4 în 1989 la 1:20-30 în
anul 1991. De pildă, la una dintre SA în 1989, amortizarea însuma 18 mil.
lei, iar salariile de 72 mil. lei, pentru ca în 1991 amortizarea să fie de 15 mil.
lei; iar salariile de peste 300 mil. lei. Remunerarea factorilor este serios
dezarticulată şi aceasta are consecinţe asupra viabilităţii de mâine a firmelor. Tot astfel a evoluat raportul între profit şi capitalul fix: la aceeaşi societate, profitul din 1989 a fost de 24 mil. lei iar capitalul fix valoarea 450 mil. lei
în timp ce în 1991 profitul a însumat 350 mil. lei, iar fondurile fixe 300 mil. lei.
Multe societăţi comerciale din construcţii au recurs la a cumpăra, în
1990 materiale la preţuri vechi, pe care le-au comercializat în 1991 – la preţuri de 3-6 ori mai mari – obţinând profituri enorme din lichidarea stocurilor
sau din speculaţii, fără să mai construiască aproape nimic; asemenea practici există şi la societăţile din construcţiile de maşini, care – în anumite cazuri – au trecut la vânzarea propriilor utilaje (“casate” sau nu) şi chiar la
vânzarea de alimente, băuturi, ţigări, confecţii, autoturisme vechi, etc. În
producţia unor produse scumpe dar de mare productivitate şi complexitate
s-au ajuns la a se restructura producţia pentru nimicuri. Nu putem omite în
acest sens ceea ce spune economistul român M. Manoilescu: “mai bine
produci scump lucruri scumpe decât să produci ieftin lucruri ieftine”(8).
Băncile nu au rămas nici ele mai prejos. Blocajul financiar este chiar o
mană cerească pentru ele, în condiţiile în care rata dobânzii a urcat la 5075%. Dacă nu vor acţiona pentru circulaţia rapidă a documentelor de plăţi şi
încasări între agenţi economici este cu atât mai profitabil pentru ele; societăţile neîncasându-şi unele facturi vor recurge la credite pentru care vor plăti
50-75% dobândă. Neachitarea prin bancă a unei facturi pentru un furnizor îi
va aduce acestuia o pierdere dublă: neavând bani va recurge la credit cu
dobândă în loc să primească el penalităţi pentru întârziere şi neîncasare a
unor sume etc. Asemenea fenomene şi multe, multe altele, sunt manifestări
corecte ale efectelor lor vom mai reveni pe parcursul studiului, dar este limpede că piaţa prost înţeleasă şi lăsată complect liberă favorizează, aşa cum
semnala şi H. de Farcy, pe cei ce nu-şi fac datoria; dacă oferta e mică, automat preţul urcă, deci apare dezinteresul de a produce; logica unui câştig
mare prin profit mic în preţ, dar prin ofertă şi volum de producţie mare este
mult mai uşor înlocuită de calea mai simplă a obţinerii unui profit substanţial
prin rata acestuia, dată de preţul impus de raritate, întrucât concurenţa lipseşte.
Am relevat numai sumar câteva fenomene extrem de negative ale realităţii perioadei de tranziţie şi care, evident, se acumulează în investiţii. De
altfel, în perioadele de cădere, de inflaţie şi nesiguranţă economică, pe fondul unei economii dezarticulate, atât în ce priveşte piaţa şi legăturile sale
interne, cât şi în raport cu piaţa externă, investiţiile sunt unul din primii indicatori care cad vertiginos. Aşa cum s-a arătat pe parcursul capitolului inves-
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tiţiile şi alţi indicatori nu numai că au căzut, dar au fost fracturate toate corelaţiile economice.
Pentru a putea să argumentăm această afirmaţie, vom recurge la analiza unor date statistice oficiale şi la implicarea unui studiu prospectiv al Comisiei de Prognoză şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor (tabelul nr. 16).
Datele din tabel pot fi considerate chiar ca naive şi pot provoca o serie de discuţii şi reacţii, dar noi am dispus de ele şi suntem obligaţi să le luăm în seamă.
Sunt necesare câteva explicaţii: datele au fost extrase din studiul de
prognoză amintit, iar pentru anul 1989, produsul intern brut în preţurile anului 1992 a fost de asemenea oferit de aceleaşi surse.
Tabelul nr. 16
Compararea destinaţiei PIB în 1992
după prognoze şi structura anului 1989
Indicatori

Produsul intern
brut (miliarde lei),
din care:
- consumul final
al populaţiei
Formarea brută a
capitalului fix
Investiţiile totale
(miliarde lei)
Modificarea stocurilor (mld. lei)
Amortizarea (miliarde lei)
Salariile nete
(miliarde lei)
Numărul mediu
de salariaţi (mii)
Salariul mediu
lunar net

1989 în preţuri 1989 1989 în preţuri 1992
1992
Cifre
%
Cifre
% Cifre absolute Cifre absoabsolute
absolute
conf. corelaţi- lute cf. proei din 1989
gnozei
798,0

100,0

5680,3

100,0

4550

4550

508,9

63,8

3624,0

63,8

2902,9

3936

213,2

26,7

1516,6

26,7

1215,0

1100

236,4

29,6

1681,4

29,6

1346,8

950

-23,2

-2,9

-164,8

-2,9

x

+150

103,5

13,0

738,4

13,0

591,5

113

302,7

37,9

2152,8

37,9

1724,5

1242,5

7997,1

x

7997,1

x

8008

5770

3154

x

22431

x

17945

17945

Recalcularea structurii anului 1989 la preţurile anului 1992, dar menţinând ponderea reală – oferită de statistica oficială – a unor componente –
aşa cum au fost ele în preţurile anului 1989 – ne conduce la obţinerea unui
salariu mediu net lunar (cu toate sporurile incluse) de 22,4 mii lei. Pentru a
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înlătura anumite nedumeriri dacă în preţuri 1992, PIB din 1989 este de 7,11
ori mai mare, înseamnă că acesta este indicele preţurilor în 1992 faţă de
1989; tot astfel, dacă totalul PIB în preţuri 1992 este de 7,11 ori mai mare,
şi elementele din structura acestuia au “crescut” corespunzător cu acelaşi
indice.Nu se poate admite că totalul PIB este reevaluat de 7,11 ori, iar
amortizarea sau salariile se vor compara cu preţul vechi. Conform aceleaşi
prognoze, pentru 1992 s-a luat în calcul “varianta cea mai probabilă”, căreia
pornind de la dimensiunea prevăzută a PIB, de 4550 mld. lei, i-am aplicat
structura din 1989. Cu alte cuvinte, menţinerea unor corelaţii din 1989 în
PIB oferea un volum de investiţii – din surse interne – de cca 1347 mld. lei
şi nu numai de 950 mld. lei cât s-a “prognozat”; tot astfel, amortizarea ar fi
fost necesar să ajungă la 591,5 mld. lei şi nu la 113 mld. lei, care este determinată tot în preţuri 1989 (!). Salariile nete admisibile ar fi de 1724,5 mld.
lei şi nu de 1242,5 mld. lei cât s-a estimat. Referitor la numărul de salariaţi, acesta, a fost determinat de noi astfel: salariul mediu lunar net din 1989
a fost diminuat cu 20% (aşa susţine şi doreşte guvernul, că în 1992 salariul
real va reprezenta cca80% faţă de cel din 1989) şi s-au obţinut 17.945
lei/lună, care, în raport cu fondul total de salarii admisibil, ar permite plata
unui număr de peste 8 milioane persoane. În varianta comisiei, fondul total
de salarii de 1242,5 mld. lei ar ajunge pentru numai cca 5,8 mil. salariaţi
dacă realmente s-ar menţine salariul mediu din 1989 diminuat cu 20%. Deci
această comparaţie relevă situaţii necomparabile. Cu toate acestea, datele
ar putea fi ajustate şi cu observaţia după care, în 1989, s-au achitat datorii
externe şi s-au acumulat şi rezerve valutare de miliarde de dolari, în timp ce
în 1992 se contează pe credite externe şi aflux de capital străin. De asemenea, mai putem reţine că valoarea investiţiilor din 1989, în preţuri 1992 –
utilizată în calculele amintitelor organisme guvernamentale de sinteză – a
fost de 1913 mld. lei (faţă de 236,4 mld. efective în preţuri 1989 şi 1681,4
mld. obţinute din structura noastră).
Câteva concluzii privitoare la salarii, productivitate şi ocupare se mai
pot desprinde şi din alte calcule.
Astfel, în 1989 raportul dintre salariul mediu şi productivitate prin PIB
a fost de 1:2,6365 lei; cu alte cuvinte, în 1992, dacă la 1 leu salarii s-ar produce 2,634 lei PIB, ar rezulta că la un volum de 4550 mld. lei PIB fondul de
salarii nete ar fi de cca 1725 mld. lei. Acesta ar produce venituri la bugetul
republican de cca 430 mld. lei impozit pe salarii (calculat la 25%), aproximativ aceeaşi sumă CAS şi cca 70 mld. lei pentru fondul de şomaj. Este clar
deci că numărul posibil de şomeri indemnizaţi este dependent direct de numărul de salariaţi care primesc salarii şi pentru care se aplică 4-5% pentru
constituirea fondului de plată a şomerilor. În fine, am putea să continuăm cu
asemenea raţionamente, dar, aşa cum am mai spus, în condiţiile inflaţiei
galopante şi a destructurării economice existente, ele ne pot conduce la
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concluzii false. Ceea ce nu putem însă trece cu vederea este, în principal,
politica de amortizare şi investiţii.
Pentru a nu se accede la încă o cale inflaţionistă, amortizarea şi capitalul fix sunt serios subevaluate. Pe termen scurt, asemenea optică nu ar
conduce la creşterea costurilor, permite expansiunea salariilor şi a profitului,
dar scad posibilităţile viitoare, intră în contradicţie cu nevoile stringente de
retehnologizare, cu constituirea surselor de investiţii etc. Cert este că stăpânirea informaţiei statistice, a unor corelaţii în economie şi a fenomenelor
reale existente la nivelul microeconomic se află într-o mare suferinţă.
2.3.2. Repere ale strategiei investiţiilor în corelaţie cu nevoile
de ocupare a forţei de muncă
2.3.2.1. Ocuparea deplină – prin care înţelegem un şomaj de maximum 2-5% din populaţia activă – securitatea şi creşterea venitului şi “ocuparea deplină” (în sensul de folosire integrală) a capitalului fix productiv şi a
pământului constituie scopurile fundamentale ale oricărei politici economice.
Pentru a răspunde unor asemenea obiective permanente, societatea şi indivizii nu pot consuma tot ceea ce se produce; acumularea şi investiţiile, alături de muncă şi pământ, reprezintă suporţii reali ai bogăţiei şi creşterii economice.
Dezvoltarea unei economii libere, bazate pe trecerea de la paternalismul de stat în proprietate, investiţii şi acumulare de capital, la autonomia
şi iniţiativa agenţilor economici, pune pe primul plan problema surselor de
investiţii. A fi liber în economie înseamnă a putea proba capacitatea de întreprinzător şi de a obţine profit. Este însă greu de crezut că societatea românească se poate dezvolta liber în 1990-2000, aşa cum s-au dezvoltat
economiile de piaţă începând cu 200-300 de ani în urmă.
Agenţii productivi din economia noastră se află în situaţii diferenţiate:
unele societăţi sunt şi vor fi viabile din punct de vedere al cererii şi al produselor oferite, altele vor fi nevoite să-şi schimbe profilul sau să dispară dacă
nu pot să facă rapid o translaţie. Capitalul uman existent este, în mare, în
aceeaşi situaţie. Dezvoltarea durabilă necesită atât un capital fizic bine
structurat şi articulat pe cerere şi pe nivelul tehnic al fiecărei perioade, cât şi
un capital uman bine pregătit, oricând flexibil. Investiţiile se fac deopotrivă în
capitalul fizic şi în cel uman; echilibrul dintre acestea constituie o condiţie a
creşterii economice. Pe plan mondial, există conceptul de investiţii intangibile (în capital uman, logistică, informatică) care ajung să deţină cca 50%
din investiţiile totale, dar care sporesc numai calitativ ocuparea; există, de
asemenea, proiecte şi domenii de vârf susţinute de stat, tot astfel, cum statul participă frecvent şi la investiţiile de modernizare a “ramurilor grele”, fără
a le spori însă capacităţile.
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Cu alte cuvinte, strategiile investiţionale şi de ocupare din economia
românească ar putea viza diferenţiat următoarele direcţii:
− investiţii şi strategii pentru supravieţuirea şi transformarea unităţilor
ce au resurse şi piaţă, contribuind la menţinerea şi antrenarea
creşterii ocupării forţei de muncă;
− investiţii pentru dezvoltarea unor domenii de vârf;
− strategii pentru dezvoltarea investiţiilor intangibile.
Toate acestea se cer gândite din perspectiva a ceea ce există şi în
strânsă corelaţie cu situaţiile din teritoriu privind structurile social-umane.
2.3.2.2. Strâns legată de problema ocupării, acumulărilor şi investiţiilor apare privatizarea prin prisma surselor financiare. Excluzând
deocamdată pământul din ecuaţia ocupării investiţiilor şi a privatizării şi
oprindu-ne numai la capitolul fix existent în anul 1989, vom putea trage câteva concluzii interesante. Capitolul fix ce revine pe locuitor (la valoarea de
inventar din anul 1989) este de cca 150 mii lei; dacă vom raporta acest capitol la cca 11,5 mil. persoane active s-ar obţine un capitol fix de cca 307 mii
lei. Presupunând că venitul net anual disponibil pentru a fi investit pe o persoană ar fi de cca 31.000 lei, ar fi necesar 1 ani pentru ca fiecare să-şi
cumpere partea ce-i revine.
În realitate însă, la un salariu mediu lunar de 15 mii lei şi o acumulare
de 10% pentru 7 mii lei de salariaţi ar rezulta un disponibil de investiţii de
cca 126 mld.lei pe an. Cu această sumă s-ar putea cumpăra capitalul existent la valoarea de inventar din anul 1989. În cca 29 ani, ceea ce echivalează practic cu o întreagă viaţă activă.(9)
Este, deci, evident că veniturile actuale din muncă nu pot asigura o
sursă solidă şi cert de investiţii pentru marea majoritate a populaţiei în
această situaţie, garantarea locului de muncă şi a venitului rămâne o preocupare strategică pentru echilibrul social-economic al ţării, iar capitalul ar
putea fi închiriat de către stat şi nu vândut. De altfel, în multe ţări occidentale, capitalul închiriat deţine 1/3 din total.
2.3.2.3. Cât priveşte agricultura şi respectiv ocuparea şi necesarul de
investiţii în condiţiile privatizării acestei ramuri, lucrurile sunt mult mai
complicate decât par a fi ele în realitate sau în raport cu unele lozinci exclusiv politice. Pentru înţelegerea unei asemenea situaţii vom recurge la câteva
comparaţii. În SUA de pildă, în perioada antebelică, un agricultor putea dezvolta o activitate competitivă dacă poseda un capital de 1000 dolari; astăzi,
pentru a organiza o fermă agricolă capabilă se asigură un venit comparabil
cu celelalte sectoare ale economiei este nevoie de investiţii de 3-400 mii
dolari. (Chiar în anul 1970, de pildă pentru 600 mii ferme cu venit anual de
peste 20000 dolari, activul mediu – fără pământ şi animale – era de peste
221 mii dolari). Agricultura a devenit o ramură capital intensivă, deoarece
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“imobilizarea marii mase de capital în investiţii, datorită rotaţiei lente (1-2
rotaţii pe an); necesarul anual de capital ce revine la o unitate de valoare
adăugată în agricultură este foarte mare comparativ cu alte ramuri(10).
Cât priveşte pământul, preţul acestuia creşte în ţările dezvoltate de
peste 2 ori la fiecare 10 ani (datorită inflaţiei şi posibilităţilor tehnice de a
obţine o valoare tot mai mare pe unitate de suprafaţă). Agricultura are nevoie de infrastructură, spre deosebire de industrie, la care, în mare a fost creată. Datorită investiţiilor mari necesare pentru un hectar şi a preţului pământului, acestea corelate cu rata dobânzii, determină fie recurgerea la cumpărarea de teren pe care nu se mai pot face investiţii, fie la arendare (în ţările
Pieţii Comune, 1/3 din terenurile agricole sunt arendate). Asemenea date ne
conduc la concluzia că nu se va putea dezvolta o agricultură viabilă fără
sprijinul şi investiţiile statului. (În ţări ca Franţa şi Germania, statul suportă
20-40% din venitul agricultorilor; altfel investiţiile necesare şi producţia se
prăbuşesc).
În perioada 1990-2000, probabil că se va mai putea accepta o populaţie ocupată în agricultură de 2-3 mil. persoane. Pentru viabilitatea ramurii,
prin prisma venitului anual pe un agricultor – în comparaţie cu alte sectoare
– a pretinde că se poate spori ocuparea în agricultură şi că această ramură
nu cere investiţii mari este mai mult decât o simplă naivitate. O strategie
care nu are în vedere complexitatea relaţiilor ocupate – venituri – investiţii –
preţuri pentru agricultură, riscă să devină nu numai un joc de copii, dar, induce în eroare şi creează deservicii enorme viitorului ţării.
2.3.2.4. Cunoaşterea necesarului de fonduri de investiţii pentru menţinerea şi dezvoltarea ocupării forţei de muncă în condiţiile nevoilor de retehnologizare, presupune calcule foarte laborioase şi complexe. Este vorba,
pe deoparte de investiţii şi modernizare, retehnologizare, restructurare, cu
alte cuvinte revitalizarea unor firme, de investiţii pentru dezvoltarea altor
societăţi noi, care să reocupe fie forţa de muncă disponibilizată, fie pe cei
ce ies din sistemul de pregătire şi formare profesională sau ambele categorii
de populaţie etc. Tot astfel, se cere o corectă şi atentă politică de amortizare menită să complecteze sursele de investiţii (interne ale statului şi populaţiei – şi externe). Analizele sunt extrem de complexe şi “alunecoase” datorită implicării permanente a politicii fiscale şi financiar-monetare, a factorilor
interni şi externi, a inflaţiei, dobânzilor, salariilor, profitului, etc.
a) Dacă ar fi să ne oprim, de pildă, la necesarul de investiţii numai
pentru înlocuirea fondurilor uzate în anii 1990, este normal ca să cerem să
operăm cu valoarea de înlocuire actuală nu cea din inventar, care nu
mai are nicio relevanţă practică. Valoarea de înlocuire actuală, este indicată
de inflaţie, care joacă rolul de “ferment” penalizator pentru agenţi economici.
În aceste condiţii, diferenţa dintre mărimea capitalului fix la valoarea de inventar şi la valoarea rămasă era la finele anului 1990 de cca 1388 mld. lei.
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Necesarul actual de investiţii pentru a acoperi uzura amortizată recalculată
cu un indice al preţurilor bunurilor de capital, la finele anului 1992, de cel
puţin 700 % (conform unor calcule din surse guvernamentale verificate şi la
nivelul câtorva societăţi comerciale) ar însuma 9728 mil. lei. Dacă avem în
vedere mărimea amortizării anuale din 1989-1992 de cca 100 mld. lei rezultă că ar fi necesar cca 7,97 ani; pentru valoarea rămasă menţinută în preţurile anului 1989 (deşi înlocuirea se face în preţuri curente), durate de amortizare este de cca 14 ani. În consecinţă, raportul dintre valoarea rămasă reevaluată (9728 mld. lei) şi cei 14 ani durată de folosinţă în vechiile condiţii
oferă un amortisment anual de cca 700 mld. lei şi nu de 100 mld. lei cât
apare în proiecţiile pe acest an. Aceasta ar reprezenta o sumă minimă ce sar constitui concomitent sursă de investiţii şi reînnoire a capitalului fix.
În condiţiile inflaţiei şi ale tendinţei de creştere a ratei dobânzii, procesul investiţional este serios afectat datorită riscului şi incertitudinii pe care a
amintitele fenomene le provoacă. În primul rând, amortizarea este serios
lovită şi mâncată de inflaţie, prin faptul că orice politică în domeniul este cu
mai multe tăişuri. Datorită inflaţiei firmele şi guvernul, în tendinţa de a combate şi de a nu mai da drumul la nicio pistă de explozie a costurilor şi preţurilor, calculează rate de amortizare la valori neactualizate ale capitalului fix.
Înlocuirea unui utilaj devine din ce în ce mai scumpă, iar construirea noilor
capacităţi de asemenea. Între rata dobânzii, şi rata inflaţiei şi investiţiei se
pot stabili o serie de corelaţii. Regulă, ratele înalte ale dobânzii şi ale inflaţiei
reprezintă cele mai mari pericole pentru investiţii. Reevaluarea politicii de
amortizare este absolut necesară, ca şi a capitalului fix, de altfel.
Atât pe ansamblul economiei, cât şi pentru fiecare firmă, societate
comercială etc., valoarea de randament şi corelare a acesteia cu politicile
de amortizare, de dobânzi, credite şi de impozitare este extrem de importantă.
Cu cât rata dobânzii creşte, cu atât impulsul spre investiţii scade, iar
valoarea de randament se diminuează. La nivel de firmă, de pildă, dacă profitul este de 100 mil. lei şi rata dobânzii de 10% valoarea de randament va fi
de 100/0,10 = 1 mld. lei; în 1992 profitul prevăzut va fi de 350 mil. lei iar capitalul fix a fost evaluat la 300 mil. lei. Dacă în 1989 rata dobânzii ar fi fost
de 8%, valoarea de randament se ridică la 300 mil. lei (între aceasta şi capitalul fix decalajul este deci de 150 mil. lei) în 1992 la o rată a dobânzii de
30% valoarea de randament ajunge la cca 1,2 mld. de lei, iar capitalul fix
valorează numai 300 mil. lei ceea ce nu este normal. Pe ansamblu economiei naţionale, dacă în anul 1989 profitul a fost de 225 mld. lei şi rata medie
a dobânzii de 8% valoarea de randament ar fi fost de 2812 mld. lei iar capitalul fix însuma 3359 mld. lei dacă rata dobânzii ar fi numai de 5% valoarea
de randament ar depăşi 4500 mld. lei iar în situaţia unei rate a dobânzii este
de 30%, aceasta ar coborâ de şase ori etc.

228
Pentru a pune de acord valoarea de randament cu dobânda în condiţii
de inflaţie se pot utiliza relaţiile:
[(1+ rata nominală a dobânzii)/(1+rata inflaţiei)] – 1 = rata reală a dobânzii;
[(1+ rata nominală a profitului )/(1+rata inflaţiei)] – 1 = rata reală a profitului;
[(1+ rata acumulării)/(1+indicele preţurilor bunurilor de capital)] – 1 = rata
reală a acumulării;
Tot astfel, pentru salariul real se va putea utiliza relaţia:
[(1+ indicele salariului nominală)/ (1+rata inflaţiei sau indicele preţurilor bunurilor de consum)] – 1 = rata salariului real.
Cert este că, în condiţii de inflaţie, crearea de locuri de muncă este o
întreprindere ce apare scumpă atât prin costul bunurilor de capital, cât şi
prin indexarea şi compensarea salariilor. Conform prognozei pentru 1992,
dacă inflaţia va fi de 189%, în termeni reali, investiţiile prevăzute vor reprezenta numai 56% din cele ale anului 1991, amortizarea reală va fi de numai
53%. Salariile ajung la 76%, iar fondul total de consum scade la 56,9%.
b) Toate, discuţiile privitoare la necesarul de investiţii pentru ocupare,
pentru restructurare, retehnologizare etc., se opresc la sursele de finanţare. Se cere stabilit cu claritate maximă care pot fi realmente sursele interne,
la ce fonduri ne putem aştepta din exterior şi, respectiv, care ar fi domeniile
de maximă utilitate pentru interesele economiei noastre, acordând facilităţile
corespunzătoare realizării cu prioritate a acestora. În legătură cu aceste
surse, un lucru trebuie însă înţeles de la început: FMI nu este un organism
care patronează cu prioritate investiţiile de capital. Asistenţa financiară oferită de acest organism priveşte- prin statutul său – aproape exclusiv dezechilibrele balanţei de plăţi externe sau ale comerţului.
După cum se cunoaşte, până în prezent, pentru România, asistenţa
financiară a fost acordată mai ales de FMI şi mai puţin de către bănci.
Această asistenţă a vizat şi vizează procesele de reformă şi nu în mod direct investiţiile. Chiar dacă vom risca o îngreunare şi o abatere relativă de la
obiectul studiului nostru, se impun totuşi câteva consideraţii mai largi asupra
acestor aspecte.
Problemele finanţării investiţiilor, ale surselor de capital prin recurgerea la susţinere şi asistenţă externă, sunt foarte delicate şi controversate,
necesitând abordări şi discuţii mai profunde. Noi vom releva numai câteva
asemenea unghiuri de vedere, ca bază posibilă şi prealabilă pentru gândirea strategică sau pe termen scurt. Este, în esenţă, vorba de a şti ce dorim
vis a vis de combaterea stagnării, stabilizare şi ajustare sau restructurare şi
cum se pot face ele, în ce succesiune etc.
FMI recomandă şi acordă credite, de regulă, pentru măsuri de stabilizare economică – concepută ca un pachet de măsuri pe termen scurt ce
vizează, în principal, aşa cum am arătat, balanţa de plăţi externe.
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Banca naţională sprijină măsuri de ajustare, în scopul menţinerii sau
accelerării unei dezvoltări şi creşteri economice. Ajustarea operează pe
termen lung, este posterioară stabilizării şi dependentă de aceasta. Dacă
stabilizarea a fost făcută la un moment nepotrivit şi prin măsuri inadecvate
se compromite ajustarea. Deci, FMI, practic, nu avea “teren de lucru” pentru
economia românească, întrucât aceasta nu avea în 1990 dezechilibru în
balanţa de plăţi şi nici datorie externă. Dacă în continuare au apărut aceste
dezechilibre, important este de ştiut şi apreciat iniţial dacă ele sunt permanente sau temporare, ireversibile sau reversibile. Creditele oferite în aceste
scopuri de către FMI pot să conducă la perpetuarea statuquo-ului şi să întârzie voit sau nevoit ajustarea. De obicei, FMI solicită, prin reţetele sale
“universal-valabile”, devalorizarea monedei şi respectiv restricţii monetare,
în foarte multe situaţii acestea fiind contraindicate, întrucât pot spori deficitul
în loc să-l reducă, iar restricţiile monetare-inclusiv creşterea ratei dobânzii
pot să accentueze inflaţia mai degrabă, decât să o diminueze. Asemenea
consecinţe practice au fost numite eşecuri şi recunoscute pe plan internaţional; experienţa noastră pare să demonstreze de asemenea aceleaşi defecte. Devalorizarea are variate efecte perverse ce pot fi rezultatul “compunerii a numeroase forţe”(11).
Unul dintre acestea va fi nu creşterea exporturilor prin ieftinire (deoarece acestea depind şi de elasticitatea cererii şi ofertei pe pieţele externe),
ci reducerea ofertei la bunurile intermediare, care, în moneda naţională
vor apare mult mai scumpe.
În consecinţă, investiţiile se blochează, se cere indexarea salariilor
etc., tot astfel se proliferează cererea de credite externe, prelungindu-se
tranziţia şi generându-se apariţia datoriei pe termen lung. Excedentul importurilor faţă de exporturi – şi deci deficitul balanţei comerciale şi de plăţi
externe – este similar cu excedentul investiţiilor faţă de economisirile externe, cu excendentul cheltuielilor statului faţă de incasări; refacerea acestor
echilibre cere reducerea investiţiilor sau a consumului de o manieră care să
facă posibilă creşterea ratei şi masei de economisire sau reducerea cheltuielilor statului; în fine, se poate impune şi sporirea impozitelor care iarăşi vor
diminua investiţiile şi economisirea; aproape fenomenul de evicţie (crowding
out effect) prin care cheltuielile publice “mănâncă” pe cele private sau ale
societăţilor, împrumuturile publice seacă piaţa financiară şi seacă acumulările necesare sectorului productiv.
Şi mai corect, soluţiile FMI se grupează pe patru direcţii restricţionarea creditului de către autorităţile statale (ori fără credit privatizarea dorită şi
investiţiile nu pot fi concepute ca viabile); reducerea deficitului bugetar (în
principiu prin creşterea impozitelor, creşterea preţurilor produselor de la întreprinderile publice care contribuie masiv la veniturile bugetare, reducerea
cheltuielilor publice – cercetare – dezvoltare apare sănătate, educaţie, con-
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sum etc. şi diminuarea investiţiilor publice); devalorizarea monedei prin paşi
mărunţi sau printr-o singură lovitură; liberalizarea comerţului şi mişcării capitalului pentru anumite sectoare interne în prealabil controlate. Cu alte cuvinte, este vorba de măsuri fondate pe câteva variabile macroeconomice – rata
de schimb, rata dobânzii şi deficitul bugetar – care lovesc în investiţii FMI se
interesează apoi nu numai de rezultatele corecţiei balanţei de plăţi, ci şi de
cererea condiţiilor pentru rambursarea creditelor; în acest sens, se recomandă – ca unic mijloc – recurgerea la forţele pieţei, prin transferul fără raţiuni valabile a unor “modele ideale” la modele reale diverse; obiectivele se
transformă în instrumente şi invers, deşi obiectivele rămân fixe, iar instrumentele se cer a fi flexibile. Se ajunge la situaţia inflaţionistă prin care oferta suplimentară de un leu producţie atrage o cerere în valoare din ce în
ce mai mare de un leu (investiţiile devin tot mai scumpe şi ele vor produce
mâine, iar cererea este presantă astăzi).
Chiar dacă se acceptă deficitul balanţei de plăţi, singura lui raţiune ar fi
să sporească oferta viitoare proprie, deci să fie utilizat la investiţii productive.
Ajustarea, restructurarea şi folosirea în acest scop a unor credite ale
băncilor (BIRD, BERD etc) sau a investiţiilor directe de capital este singura
cale ce aduce la câştig pe termen mediu. Probabil, noi nu avem nevoie neapărată de FMI. Dar, ajustarea impune strategii investiţionale diferite pentru:
o economie dinamică, o economie statică sau o economie ce se prăbuşeşte. În momentul în care a intervenit FMI, se pare că economia noastră a intrat şi mai accentuat pe panta prăbuşirii. De fapt, şi în 1981-82-83, tot FMI a
solicitat măsurile aplicate extrem de scrupulos de vechiul regim pentru achitarea datoriei externe. Sunt numai câteva remarci care privesc problemele
finanţării investiţiilor şi ale nevoilor de stabilizare şi ajustare-restructurare. În
plus, ajustarea structurală şi investiţiile solicitate se cere să ofere avantaje
întregii societăţi, nu numai unora care sunt oricum permanent mai bine plasaţi. La aceasta se rezumă, în mare, rolul guvernului; el ar trebui să minimizeze efectele negative pentru o masă, paralel cu deblocarea iniţiativei investiţionale – fie ea publică sau privată. De fapt, ocuparea deplină este obiectivul fundamental al oricărei politici economice, iar şomajul într-o economie cu capital majoritar sau cvasiexclusiv de stat este “ilegal” sau, mai
exact, este injust, chiar dacă juridic a fost reglementat. Raportul dintre forţele pieţei şi ajustare-restructurare-guvernare-investiţii-ocupare-protecţie socială este foarte complex. În fond, aşa cum afirmă Stephen Pursey şi James
Howard în articolul “Cooperarea internaţională pentru dezvoltare, ocupare şi
eliminarea sărăciei”(12), magia forţelor pieţei – considerată drept principala
cale de înlăturare a crizei economice din diferite ţări este mai ales rezultatul
politicii expansioniste a SUA, promovată numai după 1982, pentru a-şi asana propriul deficit comercial şi bugetar”. În raport cu forţa monedei, cu rezervele existente, recurgerea la devalorizare conduce la efecte diferite. Atâta timp cât totul se raportează la dolar, acesta, împreună cu forţa economi-
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ei, va ieşi învingător. Nevoia de dezvoltare este impusă conştient şi pentru a
contracara activităţile speculative sau pentru a le favoriza (potrivit aceloraşi
surse citate mai sus, în fiecare zi, în economia mondială, activitatea speculativă pe pieţele valutară înseamnă cca 150 mld. dolari, volum ce influenţează negativ, diferenţiat, economiile unor ţări).
Orice politică naţională sau privată nu se poate elabora fără scenarii
care să aproximeze tendinţele şi să răspundă prin politici fiscale şi financiarmonetare flexibile, capabile în permanenţă să creeze surse necesare acoperirii, construcţiei, modernizării, restructurării capacităţilor de producţie a
capitalului fix naţional, să răspundă concomitent atât restructurării de produs
a economiei, dar şi nevoii de menţinere şi generare a noilor locuri de muncă. În definitiv, este oricând posibil ca, prin devalorizarea monedei prin politicile fiscale şi monetare, reducerea şi scumpirea importului să se blocheze
chiar procesele necesare de înnoire tehnologică sau de dezvoltare a produselor indispensabile. Un asemenea fapt ar avea ca efecte practice imediate
fie renunţarea la import, fie la dezvoltare şi la investiţii naţionale.
2.3.2.5. Indiferent însă de complexitatea problemelor echilibrelor macroeconomice ale tranziţiei, de implicarea unor surse şi factori externi, investiţiile şi ocuparea se vor cantona permanent la nivelul societăţilor comerciale.
Întregul impact al politicii fiscale, financiar-monetar, de salarii, al politicii de amortizare etc. este suportat de spaţiile microeconomice şi de fiecare individ în parte. Dacă societăţile comerciale vor avea posibilitatea obţinerii şi reinvestirii profitului, investiţiile şi ocuparea pot constitui un motor al
creşterii economice.
Lăsând la o parte sursele externe, cât şi amortizarea, în continuare ne
vom concentra atenţia asupra unor scenarii privitoare la relaţia dintre profitinvestiţii şi ocupare.
Pentru a elabora aceste scenarii, punctul de pornire îl constituie rata
profitului, masa şi destinaţia acestuia.
Tabelul nr. 17
Relaţiile dintre rata profitului, valoarea producţiei
(cifra de afaceri) şi volumul investiţiilor
- calcule ipotetice Rata profi- Impozite pe
tului (%) profit (45%)
50
22,5
40
20,25
30
13,5
15
6,75
5
2,25

Profit Dividende Profit net de Valoarea producţiei pentru a
net (%)
(10%)
investiţii (%) efectua investiţii la 1 milion lei
27,5
2,75
24,75
4040404
24,75
2,45
22,30
4484305
16,5
1,65
14,85
6734007
8,25
0,825
7,425
13468013
2,75
0,275
2,475
40404040
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Pentru procesul investiţional şi de ocupare, structura costurilor are
importanţă deosebită.
În funcţie de raportul dintre costurile materiale şi de muncă, la diferite
rate ale profitului vor corespunde raţii anumite ale salariilor (tabelul nr. 18).
Tabelul nr. 18
Ponderea costurilor materiale şi de muncă la diferite rate ale profitului
-%Structura cosPonderi recalculate în raport de rata profitului
turilor totale
(%)
Costuri
Profit 50%
Profit 45%
Profit 30%
Profit 15%
Profit 5%
mate- cu mun- Cost. Cost Sala- Cost. Cost Sala- Cost. Cost Sala- Cost. Cost Sala- Cost. Cost Salariale ca vie mat. cu
rii mat. cu
rii mat. cu
rii mat. cu
rii mat. cu
rii
munca nete
munca nete
munca nete
munca nete
munca nete
vie
vie
vie
vie
vie
75
25
37,5 12,5 6,5 41,25 13,75 7,15 52,5 17,5 8,4 63,75 21,25 11,05 71,25 23,75 12,35
70
30
35,0 15,0 7,8 38,5 16,5 8,58 49,0 21,0 10,08 59,5 25,5 13,26 66,5 28,5 14,82
65
35
32,5 17,5 9,1 35,75 19,25 10,01 45,5 24,5 11,76 55,25 29,75 15,47 61,75 33,25 17,29
60
40
30,0 20,0 10,4 33,0 22,0 11,44 42,0 28,0 13,44 51,0 34,0 17,68 57,0 38,0 19,76
55
45
27,5 22,5 11,7 30,25 24,75 12,87 38,5 31,5 15,12 46,75 38,25 19,89 52,25 42,75 22,23
50
50
25,0 25,0 13,0 27,5 27,5 14,3 35,0 35,0 16,8 42,5 42,5 22,1 47,5 47,5 24,7
45
55
22,5 27,5 14,3 24,75 30,25 15,73 38,5 38,5 18,48 38,25 46,75 24,31 42,75 52,25 27,17
40
60
20,0 30,0 15,6 22,0 33,0 17,16 28,0 42,0 20,16 34,0 51,0 26,52 38,0 57,0 29,64
35
65
17,5 32,5 16,9 19,25 35,75 18,59 24,5 45,5 23,66 29,75 55,25 28,73 33,25 61,75 32,11
30
70
15,0 35,0 18,2 16,5 38,5 20,02 21,0 49,0 25,48 25,5 59,5 30,94 28,5 66,5 34,58
25
75
12,5 37,5 19,5 13,75 41,25 21,45 17,5 52,5 27,3 21,25 63,75 33,15 23,75 71,25 37,05

Pornind de la variantele prezentate în tabelul anterior, în anexa nr. 16
sunt ilustrate, în valori absolute, producţia, salariile şi numărul admisibil de
salariaţi pentru efectuarea unei investiţii de 100 mil. lei, la diferite rate ale
profitului. Se constată, de pildă, că ponderea costurilor materiale variază de
la 75% la 25% şi rata profitului coboară de la 50% la 5%, numărul salariaţilor este cuprins între un minim de 109 persoane şi un maxim de 6237. Cu
alte cuvinte, la o rată mică a profitului şi la o pondere extrem de redusă a
costuri materiale, numărul admisibil de salariaţi creşte. (Numărul acestora a
fost determinat pentru un salariu anual de 240 mii lei pe persoană). Sunt
câteva calcule cu o doză de ipoteză, dar care permit o apreciere a evoluţiei
unor corelaţii de maximă importanţă pentru echilibrul la nivelul firmelor. Datelor pot fi oricând multiplicate cu 10, 20, 100 etc., respectivele corelaţii
menţinându-se. Pentru elaborarea strategiilor de firmă sau teritoriale, corelarea dintre profit-investiţii-salarii şi ocupare este absolut indispensabilă. În
definitiv, fiecare om îşi plăteşte locul de muncă sau al urmaşului creând
surse de investiţii permanente şi garantându-şi salariul prin aport. Orice politică economică nu poate fi discutată în alţi termeni. Statul şi colectivităţile
teritoriale îşi vor concentra atenţia în problemele politicii sociale tot pe baza
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surselor de venituri create de cei ce muncesc. Noua politică economică şi
economia de piaţă nu se pot derula decât în condiţii de concentrare a contribuţiilor şi surselor de finanţare a investiţiilor şi de protecţie socială ale sectoarelor (public şi privat) şi populaţie. Un rol extrem de important în echilibrul
social-economic îl va juca permanenta grijă pentru ca politica de acumulare
şi investiţii să fie elaborată din perspectiva intereselor ocupării resurselor de
muncă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în strânsă corelare cu
structura socioprofesională şi cu dorinţele, necesităţile şi disponibilităţile populaţie. Nici o firmă nu va proceda singură într-o asemenea viziune, nu se
va ocupa decât de obţinerea profitului; de fapt, aşa este şi necesar. Statul şi
administraţia locală joacă rolul de colector şi distribuitor al unor surse menite
să ofere corecţii sociale pentru fenomenul economic ce se mişcă după legile
lui precise. Aceasta însă nu pe căi administrative, ci prin permanenta flexibilizare a pârghiilor economice (salarii-preţuri-impozite-dobânzi, profit etc.).

Note şi surse bibliografice
(1) Dacă aserţiunile noastre privind cele două tranziţii par a fi contradictorii,
aceasta se datoreşte unui spirit antireformist, conservator etc. Este vorba,
mai ales de convingerea că dezvoltarea firească a societăţii şi economiei
româneşti – fără a fi nevoie de prima, a doua, a treia... a”n”-a tranziţiei – ar
fi mult mai profitabilă. Istoria naţională demonstrează însă că nu poporul
român a avut trăsături profund tranziţioniste “de şoc”, ci factorii geopolitici
externi l-au “ajutat” să prezinte asemenea “opţiuni”. În condiţiile în care
una din trăsăturile fundamentale, din totdeauna, ale acestui popor a constituit-o tradiţia şi continuitatea, chiar conservatorismul, orice ruptură provoacă pierderi. Este şi motivul ce ne determină să pledăm exclusiv pentru
gândiri şi obţiuni realiste, conform cu tradiţiile şi posibilităţile naţionale care să evite viitoare fracturi şi tranziţii ale sistemului social-economic. Asemenea situaţii nu sunt însă specifice şi valabile pentru România. În fond,
alte multe ţări în curs de dezvoltare nu au cunoscut schimbări esenţiale în
privinţa sistemului economic, practicând o economie de piaţă similară cu
cea din ţările dezvoltate. Rezultatele au fost însă altele, tocmai pentru că
planul social-uman al obiceiurilor şi tradiţiilor, al bagajului şi al moştenirilor
culturale profesionale, tenico-tehnologice ect., situaţia era alta; sistemul
economic nu era adecvat sistemului social. Monedele de împrumut, aplicate adliteram la situaţii variabile oferă situaţii diferite. Orice teorie economică oricât de strălucită ar fi, nu poate juca rolul de medicament universal
pentru toţi pacienţii şi toate bolile.
(2) În acest sens îl vom cita pe M. Manoilescu, care între cele două războaie a
fost considerat de către unii drept socialist şi comunist. Acesta spunea:
“Dacă se urmăreşte o logică socială, automat apare acuzaţia de comunism sau socialism”. Vezi Manoilescu, M., Forţele naţionale productive şi
comerţul exterior, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p.
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295. Interesant este că după 1945, regimul comunist l-a considerat pe
acelaşi Manoilescu, pe o perioadă lungă de timp, drept promotor al ideilor
fasciste. Faţă de asemenea inflexiuni şi incursiuni istorice nu ne putem
abţine în a cita şi o altă părere, care datează din 1861, şi îi aparţine lui
Ch.H. Carey (în Les principes de la Science Sociale): “Adevăratul comunism este liberul schimb, deoarece el organizează întreţinerea unei singure ţări (Anglia) pe cheltuiala celorlalte”. Pare stupefiată această frază şi
prin comparaţie cu comunismul din Europa în raport cu URSS. Totodată,
şi astăzi se pare că menirea Estului ar fi aceeaşi în raport cu piaţa occidentală, inclusiv în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă în investiţiile de capital.
(3) În Franţa, în anul 1987, venitul mediu disponibil pe o gospodărie a fost de
13000 franci pe lună, iar rata de economisire pe o gospodărie a reprezentat cca 13% (faţă de 17,5% în 1978). Vezi în acest sens: Francoscopie, în
1987, în “Futuribles”, nr. 110, mai 1987, p. 91-94.)
(4) Între structura economiei, structura socială şi ocupaţională, echilibrul financiar-monetar şi piaţa internă şi externă se crează în fiecare etapă istorică relaţii anume ce coniţionează creşterea economică. Motorul creşterii
nu-l constituie, întotdeauna neapărat, nivelul eficienţei sau al preţurilor, ci
mai ales cererea de produse şi de ceva nou. Factorul cerere este însă
împins de venit şi filtrat de cultură şi tradiţii. Dacă ne vom întoarce în istoria economiei româneşti, vom putea găsi câteva explicaţii ale unor evoluţii.
Aşa de pildă, înainte de 1940, şi chiar din 1940 până în 1950-1955, cca ¾
din populaţia ocupată lucrau în agricultură. În genere, în ţările esteuropene cu structuri sociale şi ocupaţionale preponderent agrară în perioada anterioară războiului piaţa internă şi externă funcţionau pe baza
unor productivităţi de 10-20 de ori mai redus în agricultură faţă de industrie, în Est faţă de Vest. Populaţia agricolă era în primul rând vânzătoare
de produse agricole şi, în proporţie mult mai redusă cumpărătoare de produse intermediare; se cerea, deci de 10-20 de ori mai multă muncă în
agricultură pentru a cumpăra o unitate de muncă din sectoarele intermediare, care nu avea cerere. Venitul celor cca 75% din populaţia ocupată
era extrem de redus; nevoie de capital pentru această forţă de muncă era
cantonată aproape exclusiv în a-şi spori suprafaţa de teren numărul de
animale. Visul permanent şi simbolul bogăţiei pentru ţăranul român rămânea pământul şi animalele ca elemente forte şi singulare chiar, ale capitalului productiv. Practic, cea mai mare parte a economiilor realizate din
vânzarea produselor muncii lor – când acestea existau – era absorbită de
cumpărarea unei suprafeţe de teren. Acest mod de “absorbire” a muncii şi
economiilor de către pământ cerea un echilibru natural al economiei şi
conservarea dezechilibrului social şi de bogăţie, constituind şi o barieră a
dezvoltării industriei care nu avea cerere. Industria se rezuma, în mare, la
extracţia de materii prime ce aveau căutare la export pentru ţările industrializate. Un anume revers al acestei funcţionări naturale a economiei, al
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absorbirii muncii a cca 75% din populaţie de către un produs ce juca rolul
de “găuri negre” sau “antimaterie” (pământul) a fost şi acela că de regulă
reformele agrare prin care se acordă pământ ţăranilor erau urmate de inflaţie (în 1921-1924; 1945-1949). Pământul, animalele de muncă şi preţul
acestora jucau un rol major de echilibru în economie, întrucât era componentă esenţială, preponderent chiar, ale “capitalului”. Cooperativizarea
agriculturii a scos din ecuaţia echilibrului economic pământul şi animalele;
munca populaţiei agricole nu mai avea nicio motivaţie de a investi, dar
niciobiect al investirii şi al cererii unor produse. Acest act de schimbare
profundă în sistemul economic, însoţit de investirea muncii şi a capitalului
exclusiv în industrie, a creat nu numai transferuri de forţă de muncă, pe
care le-a şi impus, dar a schimbat şi raportul între venituri şi economii,
consum, investiţii şi structura socială şi ocupaţională. Faptul că venitul din
muncă nu putea fi investit în scopuri productive a condus treptat la o automulţumire şi la o depreciere a valorii şi motivaţiei muncii. Populaţia ocupată îşi putea folosi micile economii exclusiv pentru locuinţe şi înzestrarea
acestora cu bunuri casnice. Treptat, s-a ajuns la o anumită saturare şi în
acest domeniu deşi industria, care primea cea mai mare parte a acumulărilor, se dezvolta permanent spre o anumită structură. Aşa s-a construit, în
mare modelul şi structura economică în ultimii ani, care nu putea funcţiona
decât într-o anumită direcţie tocmai prin destinaţia ofertei şi conducerea
cererii de produse. Prin structura producţiei industriale dar şi prin concepţia politică dominată nu se putea merge decât spre extindere permanentă
a investiţiilor de proporţii, pentru că era preponderentă producerea bunurilor de capital. Consumatorul individual nu putea nici să le cumpere şi nici
să-şi investească economiile din salariu în scopul direct productive. Capitalul productiv era al statului sau al societăţii individului rămânându-i bunurile de consum ce păreau reziduale, aşa cum reziduală era şi reparaţia salariului, şi deci munca. Lanţul producţiei-consum-acumulări-salariueconomii-investiţii conţinea verigi inflexibile şi disproporţionate.
(5) În anexa nr. 1 şi tabelul amintit profitul a fost calculat prin scăderea din venitul naţional a veniturilor totale din muncă ale populaţiei. Deci, oricum, era
un profit ce nu ţinea seama de impozitele pe salarii şi venituri care intrau
în costuri, majorându-le şi diminuând respectivul beneficiu. Dar, la nivelul
economiei naţionale, impozitele apăreau ca un “profit”. În tabelul nr. 8 profitul brut este mai mare decât cel anterior. Şi acesta a fost determinat tot
prin scăderea din venitul naţional a contravalorii salariilor şi veniturilor din
muncă. Diferenţele mari apar din cauza agriculturii, la care noi am estimat
valoarea salariilor. Este cazul să defetişizăm în acest moment practica
statisticii noastre în materie de venituri. La raportarea veniturilor populaţiei
apar veniturile din salarii (nete), veniturile din muncă în agricultură şi alte
venituri din muncă. Toate aceste trei elemente alcătuiesc veniturile din
muncă la care se adaugă, apoi veniturile din fondurile sociale de consum.
Până aici totul ar părea în regulă. În tendinţa de a masca decalajul dintre
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veniturile unor categorii sociale, respectiv salariaţi şi ţărani (foştii cooperatori) se raportau grosier veniturile din munca din agricultură. Acestea erau
însă, de regulă, venituri brute ce includeau şi cheltuielile pentru obţinerea
produselor vândute de ţărani. Practic, era vorba de valoarea sau evaluarea producţiei gospodăriilor ţărăneşti care apărea că nu ar fi costat nimic.
Este evident că raportau acestea la populaţia ocupată sau la operatorii activi ofereau un venit mediu ce ajunsese la cca 2000 lei pe lună în anul
1989, dar, ei nu erau echivalenţi cu salariul net sau remunerarea muncii.
Această practică este evidentă dacă vom analiza datele statistice următoare:
1950 1960
Venitul din munca în agricultură (vezi Anuarul
statistic al României, 1990, p.120) – mld. lei
13,20 32,50
Fond de salarii nete pentru personalul din
agricultură (salariul mediu lunar x 12 luni x nr.
de salariaţi) conform Anuarului statistic al României, p. 104 şi 123, din 1990 – miliarde lei
0,64 2,62
Total venituri
13,84 35,12
Venitul naţional creat în agricultură (Anuarul
statistic al României, 1990, p. 230) – mld. lei
9,50 32,10
Diferenţă venit naţional - venituri din munca
(miliarde lei)
-4,34 -3,02

1970

1980

1989

33,70

61,50 93,80

6,30
40,00

14,30 21,50
75,80 115,30

40,20

70,80 96,20

+0,20

+5,0

-19,10

Concluzia acestor date este că agricultorii, de regulă, nu crează niciun
venit naţional, ci îl consumă integral şi mai primesc şi din alte ramuri, ceea ce este oricum absurd, fenomenul real fiind altul. Statistica noastră
nici după 1989 nu a făcut lumină în această chestiune. În consecinţă, am
fost obligaţi să estimăm noi salariile agricultorilor (valoarea muncii) la
sume ce reprezentau 8,5 miliarde lei în 1950, 21 miliarde lei în 1960, 26
miliarde lei în 1970, 35 miliarde lei în 1980 şi 45 miliarde lei în 1980. În
aceste sume se includ şi salariile adevăraţilor salariaţi agricoli. Exprimarea este oricum grosieră şi oricum discutabilă, dar altă alternativă nu
avem. Calculul profitului şi al ratei profitului pe economia naţională şi în
agricultură suferă, deci, de acest handicap şi se cere a fi tratate cu prudenţă. Cu toate acestea, sensul şi mişcarea eficienţei nu sunt viciate serios.
(6) W. Leontieff susţine în acest sens: “Creşterea accelerată în regiunile în
curs de dezvoltare este posibilă numai cu condiţia ca 30 până la 35%, iar
în unele cazuri până la 40% din produsul lor brut să fie utilizat pentru investiţii de capital”. Este normal că economia singură şi populaţia nu va
proceda de bună voie la asemenea eforturi. Astfel de cifre nu se pot realiza decât printr-o guvernare corespunzătoare. Este drept, însă, că atunci
când Leontieff a scris aşa ceva concepţiile economice şi interesele geopolitice erau altele.
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(7) Un asemenea fenomen semnifică acordarea salariilor fără producţie şi
chiar emiterea unor facturi reciproce – fără producţie – pentru a putea
achita salariile. Fenomenul există şi conduce la blocaj financiar pe fondul
slabului control sau a inexistenţei acestuia. Se practică, de regulă, şi plata
în avans a producţiei ce se va livra în viitor etc.
(8) Nu se poate concepe o economie viabilă şi o bogăţie pe măsură numai
prin producerea unor articole de nimic, mărunte, prin servicii, prin
reprimarizarea şi terţializarea acesteia, fără a avea o puternică bază a
producţiei şi veniturilor, a productivităţii în sectorul secundar. Tot astfel,
nu se poate face exclusiv apel la nesfârşit la dezvoltarea activităţilor care
au resurse interne şi care valorifică cel mai bine aceste resurse. Dacă
s-ar accepta o asemenea logică exclusivistă, într-un fel Statele Unite ar fi
trebuit să rămână numai producătoare veşnice de cereale şi tutun, pentru
care aveau cele mai bune condiţii, inclusiv pentru vânzarea lor pe piaţa
externă. Omul şi societatea se vor afla mai ales în situaţia de a produce în
condiţii din ce în ce mai dificile datorită rarităţii şi legii entropiei. A căuta
numai producţia “uşoară” şi ieftină pe care evident toţi o doresc nu constituie o cale viabilă pentru viitor şi nicio sursă de productivitate şi bogăţie.
(9) Raportul între capitalul fix şi veniturile nete anuale din salarii era în România, în 1989, de 11,7:1; deci, ar fi fost necesari 11,7 ani de muncă şi venituri pentru ca cei ce lucrează să poată cumpăra capitalul fix, fără a mai folosi niciun leu din venit pentru altceva. În Franţa, patrimoniul acumulat al
familiilor reprezintă cca 4-5 ani de venituri anuale.
(10) În Franţa, de pildă, acesta este de două ori mai mare decât în industrie;
capitalul anual ce revine pe o unitate de valoare adăugată este de 7-8:1;
raportat la o unitate de producţie, agricultura franceză folosea de patru ori
mai mult capital decât siderurgia, de 8 ori mai mult decât industria textilă şi
de 3 ori mai mult decât în transporturi; desigur că aici pot fi implicate şi
condiţiile specifice de preţuri, dar şi noi tindem spre preţuri mondiale.
(11) Vezi în acest sens şi: Stabilizare şi ajustare, Paul P. Streeten, director a
World Development Institute, în Travail et société, vol. 13, nr. 1, 1988.
(12) Travail et société, vol. 13, nr. 3/1987.
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Anexa nr. 1x)
Principalii indicatori macroeconomici ai României
în perioada 1950-1989
Produs social total
Cheltuieli materiale
Venit naţiona
Costuri totale aferente produsului social
Profit
Acumulare
Consum total
Veniturile totale ale populaţiei
Venituri din muncă
Salarii nete
Investiţii brute
Amortizare
Investiţii nete
Creşterea stocurilor materiale
Fonduri fixe
Volumul comerţului exterior

UM
mild. lei
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
mld. lei
valută până
în 1970 şi
mld. lei
Volumul exportului
“
Volumul importului
“
Populaţia ocupată
mii pers.
Numărul mediu de salariaţi
“
Volumul desfacerilor mărfurilor
mld. lei
prin comerţ
Volumul economiilor populaţiei
“
Salariul mediu net lunar
lei
x)

1950 1960
66,8 200,8
32,6 103,4
34,2 97,4

1970
543,8
326,1
217,9

1980 1985 1989
1259,0 1839,9 1931,4
745,4 1167,9 1298,8
513,6 672,0 632,6

62,6 175,8
4,2
25,0
9,0
19,1
28,5 74,9
35,9 88,7
30,0 72,4
10,1 34,5
6,7
25,4
3,9
10,3
2,8
15,1
6,2
4,0
210,1 337,9

452,0
91,9
62,9
156,2
170,6
126,0
84,6
80,1
31,4
48,7
14,2
766,2

1019,8
239,2
189,7
340,6
364,5
274,4
203,8
212,8
56,0
156,8
32,9
1880,3

2,734 8,189
1,274 4,302
1,460 3,887
8377,2 9537,7
2123,0 3249,2

22,866 275,9 399,1 336,5
11,105 138,8 235,8 191,9
11,761 137,1 163,3 144,6
9875,0 10350,110586,110945,7
5108,7 7340,0 7661,3 7997,1

13,7
7,4
396

39,8
13,8
885

93,7
14,4
1330

213,1
29,9
2314

1544,9
295,0
185,7
423,3
489,8
377,0
271,2
246,3
84,1
162,2
23,5
2797,9

277,1
66,5
2950

1707,9
223,5
109,7
478,3
542,0
409,1
302,7
236,4
103,5
132,9
-23,2
3256,1

297,3
63,7
3154

Date extrase şi prelucrate după Anuarul statistic al României, CNS, 1990; diferite pagini.
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Anexa nr. 2
Investiţiile, populaţia ocupată şi investiţiile
pe o persoană în perioada 1950-1989
UM
TOTAL ECONOMIE NAŢIONALĂ
Investiţii totale
Populaţia ocupată la sfârşitul intervalului
Investiţii pe o persoană ocupată
INDUSTRIE
Investiţii totale
Populaţia ocupată la sfârşitul intervalului
Investiţii pe o persoană ocupată
CONSTRUCŢII
Investiţii totale
Populaţia ocupată la sfârşitul intervalului
Investiţii pe o persoană ocupată
AGRICULTURĂ
Investiţii totale
Populaţia ocupată la sfârşitul intervalului
Investiţii pe o persoană ocupată
TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII
Investiţii totale
Populaţia ocupată la sfârşitul intervalului
Investiţii pe o persoană ocupată
CELELALTE RAMURI
Investiţii totale
Populaţia ocupată la sfârşitul intervalului
Investiţii pe o persoană ocupată

19511980

19811985

19861989

19511989

mld. lei 1948,1 1060,3 971,1 3979,5
mii per. 10350,1 10586,1 10945,7 10945,7
mii lei 188,2
100,2
88,7
363,6
mld. lei 1052,9 557,0
457,8 2067,7
mii per. 3678,7 3927,8 4169,0 4169,0
mii lei 286,2
141,8
109,8
496,0
mld. lei 97,5
mii per. 857,6
mii lei 113,7

44,3
787,6
56,2

45,2
766,7
59,0

187,0
766,7
243,9

mld. lei 215,9
135,2
161,5
5126
mii per. 3048,1 3020,8 3012,3 3012,3
mii lei
70,8
44,8
53,6
170,2
mld. lei 220,1
mii per. 709,7
mii lei 310,1

129,1
720,6
179,2

95,5
757,1
126,1

444,7
757,1
587,4

mld. lei 361,7
194,7
211,1
767,5
mii per. 2056,0 2129,3 2240,6 2240,6
mii lei 175,9
91,4
94,2
342,5
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Anexa nr. 3
Evoluţia venitului naţional pe ramuri ale economiei în România
- preţuri curente Anul

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Total
19761989

Venit naţional, mld. lei
Creşterea venitului naţional, mld. lei (∆VN)
Agricul- Indus- Con- Trans- Total Alte Total Agric. Indus- Con- Trans- Total Alte Total
tură şi trie strucţii porturi cele 4 ra- venit şi silvi- trie strucţii porturi cele 4 ra- venit
silviculşi tele- ramuri muri naţio- cultură
şi tele- ra- muri naţitură
com.
nal
com. muri
onal
48,5 238,9 31,1
15,2 333,7 28,2 361,9
x
x
x
x
x
x
x
57,6 263,2 33,6
16,0 370,4 29,6 400,0 9,1
24,3
2,5
0,8
36,7 1,4 38,1
60,9 273,7 44,5
18,1 397,2 39,5 431,7 3,3
10,5 10,9
2,1
26,8 4,9 31,7
62,2 295,3 49,2
20,4 427,1 37,2 464,3 1,3
21,6
4,7
1,9
29,9 2,7 32,6
68,4 315,6 51,4
21,5 456,9 42,4 499,3 6,2
20,3
2,2
-1,1 29,8 5,2 35,0
70,8 305,8 43,7
35,4 455,7 57,9 513,6 2,4
-9,8
-7,7
13,9 -1,2 15,5 14,3
83,9 303,6 45,1
36,6 469,2 61,5 530,7 13,1 -2,2
1,4
1,2
13,5 3,6 17,1
123,9 350,2 46,5
40,2 560,8 68,0 628,8 40,0 46,6
1,4
3,6
91,6 6,5 98,1
101,9 395,9 51,3
40,8 589,9 67,7 657,6 -22,0 45,7
4,8
0,6
29,1 -0,3 28,8
108,5 432,4 54,6
42,5 638,0 71,0 709,0 5,6
36,5
3,3
1,7
48,1 3,3 51,4
104,1 396,2 55,4
43,1 598,8 73,2 672,0 -4,4 -36,2 0,8
0,6 -39,2 2,2 -37,0
100,2 416,7 57,4
45,2 619,5 74,8 694,3 -3,9 20,5
2,0
2,1
20,7 1,6 22,3
95,5 417,3 58,3
45,8 616,9 80,3 697,2 -4,7
0,6
0,9
0,6
-2,6 5,5 2,9
103,4 411,3 56,9
47,7 619,3 78,1 697,4 7,9
-6,0
-1,4
1,9
2,4 -2,2 0,2
96,2 367,7 45,1
47,5 556,5 76,1 632,6 -7,2 -43,6 -11,8
-0,2 -62,8 -2,0 -64,8
1237,5 4944,7 693,0 500,8 7376,2 852,3 8228,5 47,7 128,8 14,0
31,9 222,8 47,9 270,0
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Anexa nr. 4
Productivitatea muncii pe principalele ramuri
şi în economia naţională a României
- mii lei/persoană ocupată Ramura şi
indicatorii

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Agricultură şi silvicultură
Productivitatea
muncii reală
12,6 15,7 17,1 18,4 21,4 22,9 27,6 41,0 33,3 35,4 34,0 32,7 31,2 33,7 31,5
Productivitatea
muncii prin
venitul naţional
constant în
anul de bază 12,6 13,2 13,6 14,4 15,1 15,7 16,0 16,0 15,9 15,8 15,9 15,8 15,9 15,8 15,9
Productivitatea
muncii prin
populaţia ocupată constantă
în anul de bază 12,6 14,9 15,8 16,1 17,7 18,3 21,7 32,1 26,4 28,1 26,9 25,9 24,7 26,8 24,9
Industrie
Productivitatea
muncii reală
76,8 80,5 81,4 85,7 88,1 83,1 81,0 91,9 103,2111,9100,9104,7104,0 101,2 88,2
Productivitatea
muncii prin
venitul naţional
constant în
anul de bază 76,8 73,1 71,1 69,3 66,7 64,9 63,7 62,7 62,3 61,8 60,8 60,0 59,5 58,6 57,3
Productivitatea
muncii prin
populaţia ocupată constantă
în anul de bază 76,8 84,6 88,0 95,0 101,5 98,3 97,6 112,6127,3139,0127,4134,0134,2 132,3 118,2
Construcţii
Productivitatea
muncii reală
37,7 29,6 49,7 53,4 54,9 51,0 56,5 57,9 64,8 70,0 70,3 72,8 73,7 73,7 58,8
Productivitatea
muncii prin
venitul naţional
constant în
anul de bază 37,7 36,7 34,7 33,7 33,2 36,3 39,0 38,7 39,3 39,9 39,5 39,4 39,3 40,3 40,6
Productivitatea
muncii prin
populaţia ocupată constantă
în anul de bază 37,7 40,7 53,9 59,6 62,3 52,9 54,6 56,3 62,1 66,1 67,1 69,5 70,6 68,9 54,6
Transporturi şi telecomunicaţii
Productivitatea
muncii reală
30,4 31,6 35,4 38,0 38,1 49,9 49,4 54,8 56,8 59,3 59,8 61,5 62,5 63,6 62,7
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Ramura şi 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
indicatorii
Productivitatea
muncii prin
venitul naţional
constant în
anul de bază 30,4 30,1 29,7 28,3 27,0 21,4 20,5 20,7 21,2
Productivitatea
muncii prin
populaţia ocupată constantă
în anul de bază 30,4 32,0 36,2 40,8 43,0 70,7 73,1 80,3 81,5
Total cele 4 ramuri
Productivitatea
muncii prin
venitul naţional
constant în
anul de bază 40,2 40,2 40,1 40,3 40,3 40,0 40,1 39,9 39,7
Productivitatea
muncii prin
populaţia ocupată constantă
în anul de bază 40,2 44,6 47,9 51,5 55,1 54,9 56,5 67,6 71,1
Alte ramuri
Productivitatea
muncii reală
15,2 15,3 17,8 18,5 20,8 28,7 30,0 33,0 32,9
Productivitatea
muncii prin
venitul naţional
constant în
anul de bază 15,2 14,6 14,6 14,0 13,9 14,0 13,8 13,7 13,7
Productivitatea
muncii
prin populaţia
ocupată constantă în anul
de bază
15,2 16,0 18,6 20,1 22,9 31,3 33,2 36,7 36,6
Total economie naţională
Productivitatea
muncii reală
35,7 39,1 42,1 45,1 48,4 49,6 51,1 60,3 62,9
Productivitatea
muncii prin
venitul naţional
constant în
anul de bază 35,7 35,4 35,3 35,2 35,1 35,0 34,9 34,7 34,6
Productivitatea
muncii prin
populaţia ocupată constantă
în anul de bază 35,7 39,4 42,5 45,7 49,2 50,6 52,3 61,9 64,8

1984 1985 1986 1987 1988 1989

21,2 21,1 21,0 20,7 20,3 20,1

84,9 86,1 90,3 91,5 95,3 94,9

39,6 39,3 39,0 38,8 38,6 38,1

76,9 72,1 74,6 74,3 74,6 67,1
34,3 35,0 35,3 37,9 36,3 34,6

13,6 13,5 13,3 13,3 13,1 12,8

38,4 39,5 40,4 43,4 42,2 41,1
67,5 63,5 65,1 65,0 64,5 57,8

34,5 34,2 33,9 33,8 33,5 33,1

65,8 66,2 68,4 68,7 68,7 62,3
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Anexa nr. 5
Creşterea anuală reală de productivitate şi influenţa modificării
numărătorului şi numitorului raportului dintre venitul naţional
şi forţa de muncă în România
- mii lei curenţi pe o persoană ocupată; baza: anul 1975 Ramura şi
indicatorii
Creşterea
productivităţii (reală)
Creşterea
productivităţii prin venitul naţional
constant
Creşterea
productivităţii muncii
prin forţa de
muncă constantă
Creşterea
productivităţii muncii
explicată
prin forţa de
muncă şi
venitul naţional
Creşterea
productivităţii (reală)
Creşterea
productivităţii prin venitul naţional
constant
Creşterea
productivităţii muncii
prin forţa de
muncă constantă
Creşterea
productivităţii muncii
explicată
prin forţa de
muncă şi
venitul naţional

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19751989
Agricultură şi silvicultură
3,1

1,4

1,3

3,0

1,5

4,7 13,4 -7,7

0,6

0,4

0,8

0,7

0,6

0,3

2,3

0,9

0,3

1,6

0,6

3,4 10,4 -5,7

1,7

-1,2 -1,0 -1,2 2,1 -1,9 12,3

2,9

1,3

1,1

2,3

1,2

3,7 10,4 -5,8
Industrie

1,6

-1,1 -1,1 -1,1 2,0 -1,8 15,6

3,7

0,9

4,3

2,4

-5,0 -2,1 10,9 11,3 8,7 -11,0 3,8

0

2,1

-0,1 -0,1

-1,4 -1,3 -1,5 2,5 -2,2 18,9

0,1

-0,1

0,1 -0,1 0,1

3,3

-0,7 -2,8 -13 11,4

-3,7 -2,0 -1,8 -2,6 -1,8 -1,2 -1,0 -0,4 -0,5 -1,0 -0,8 -0,5 -0,9 -1,3 -19,5

7,8

3,4

7,0

6,5

-3,2 -0,7 15,0 14,7 11,7 -11,6 6,6

0,2 -1,9 -14,1 41,4

4,1

1,4

5,2

3,9

-5,0 -1,9 14,0 14,3 11,2 -12,6 5,8

-0,3 -2,8 -15,4 21,9
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Ramura şi
indicatorii
Creşterea
productivităţii (reală)
Creşterea
productivităţii prin venitul naţional
constant
Creşterea
productivităţii muncii
prin forţa de
muncă constantă
Creşterea
productivităţii
muncii explicată prin forţa de muncă
şi venitul
naţional
Creşterea
productivităţii (reală)
Creşterea
productivităţii prin venitul naţional
constant
Creşterea
productivităţii muncii
prin forţa de
muncă constantă
Creşterea
productivităţii
muncii explicată prin forţa de muncă
şi venitul
naţional

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19751989
Construcţii
1,9 10,1 3,7

1,5

-3,9

5,5

1,4

6,9

5,2

0,3

-1,0 -2,0 -1,0 -0,5

3,1

2,7

-0,3

0,6

0,6

-0,4 -0,1 -0,1 1,0

3,0 13,2 5,7

2,7

-9,4

1,7

1,7

5,8

4,0

1,0

2,4

1,1 -1,7 -14,3 16,9

2,0 11,2 4,7

2,2

-6,3 4,4 1,4 6,4 4,6
Transporturi şi telecomunicaţii

0,6

2,3

1,0 -0,7 -14,0 19,8

1,2

0,1 11,8 -0,5

5,4

2,0

2,5

0,5

2,7

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

0,2

0,5

0

1,6

4,2

4,6

2,2 27,7 2,4

7,2

1,2

3,4

1,2

4,2

1,2

3,8 -0,4 64,5

1,3

3,8

3,2

0,9 22,1 1,5 7,4 1,7 3,7
Total cele 4 ramuri

1,1

4,1

0,9

3,4 -0,6 54,2

3,0

3,9

3,5

-0,4

1,7 10,6 3,2

-5,2

1,9

-0,6 -0,2 -8,0 23,4

-0,1

0,2

0

-0,3

0,1

Creşterea
productivităţii (reală)
4,5
Creşterea
productivităţii prin venitul naţional
constant
0

3,8

2,6

5,5

2,5

0,9

0

0

-14,9 2,1

0,3

2,9

1,1 -0,9 32,3

-0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,2 -10,3

-0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,5 -2,1
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Ramura şi 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
indicatorii
Creşterea
productivităţii muncii
prin forţa de
muncă constantă
4,4 3,3 3,6 3,6 -0,2 1,6 11,1 3,5 5,8
Creşterea
productivităţii
muncii explicată prin forţa de muncă
şi venitul
naţional
4,4 3,2 3,8 3,6 -0,5 1,7 10,9 3,3 5,7
Alte ramuri
Creşterea
productivităţii (reală)
0,1 2,5 0,7 2,3 7,9 1,3 3,0 -0,1 1,4
Creşterea
productivităţii prin venitul naţional
constant
-0,6 0 -0,6 -0,1 0,1 -0,2 -0,1 0 -0,1
Creşterea
productivităţii muncii
prin forţa de
muncă constantă
0,8 2,6 1,5 2,8 8,4 1,9 3,5 -0,1 1,8
Creşterea
productivităţii
muncii explicată prin forţa de muncă
şi venitul
naţional
0,2 2,6 0,9 2,7 8,5 1,7 3,4 -0,1 1,7
Economie naţională
Creşterea
productivităţii (reală)
3,4 3,0 3,0 3,3 1,2 1,5 9,2 2,6 4,6
Creşterea
productivităţii prin venitul naţional
constant
-0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
Creşterea
productivităţii muncii
prin forţa de
muncă constantă
3,7 3,1 3,2 3,5 1,4 1,7 9,6 2,9 6,0
Creşterea
productivităţii
muncii explicată prin forţa de muncă
şi venitul
naţional
3,4 3,0 3,1 3,4 1,3 1,6 9,4 2,8 4,9

1985 1986 1987 1988 1989 19751989

-4,8

2,5

-0,3 0,3 -7,5 26,9

-5,1

2,2

-0,5 -0,1 -0,8 24,8

0,7

0,3

2,6 -1,6 -1,7 19,4

-0,1 -0,2

0

-0,1 -0,3 -2,4

1,1

8,9

3,0 -1,2 -1,1 25,9

1,0

0,7

3,0 -1,4 -1,4 23,5

-4,0

1,6

-0,1 -0,5 -6,7 22,1

-0,3 -0,3 -0,1 -0,3 -0,4 26,6

-3,6

2,2

0,3

0

-6,4 26,6

-3,9

1,9

0,2 -0,3 -6,8 24,0
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Anexa nr. 6
Creşterea productivităţii muncii pe total economie rezultată prin însumarea sporurilor anuale din anuale din agricultură şi silvicultură, industrie, construcţii, transporturi şi telecomunicaţii şi celelalte ramuri
- mii lei curenţi pe o persoană Creşterile fiecărei ramuri însu- Toate celelalte ramuri ale Total economie naţională
mate (din cele 4)
economiei
rezultat prin suma celor
2 grupe de ramuri
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
1976 9,9 -4,4 14,7 10,3 0,1 -0,6 0,8
0,2 10,0 -5,0 15,5 10,5
1977 16,2 -4,0 21,7 17,7 2,5
0
2,6
2,6 18,7 -4,0 24,3 20,3
1978 11,9 -3,4 13,6 14,2 0,7 -0,6 1,5
0,9 12,6 -4,0 19,1 15,1
1979 7,0 -3,7 13,0 9,3
2,3 -0,1 2,8
2,7
9,3 -3,8 15,8 12,0
1980 4,4 -3,7 15,7 12,0 7,9
0,1
8,4
8,5 12,3 -3,6 24,1 20,5
1981 7,6
0,9
6,8
7,7
1,3 -0,2 1,9
1,7
8,9
0,7
8,7
9,4
1982 31,1 -1,1 34,8 33,2 3,0 -0,1 3,5
3,4 34,1 -1,2 37,8 36,6
1983 12,5 0,6 16,0 16,6 -0,1
0
-0,1 -0,1 12,4 0,6 15,9 16,5
1984 18,5
0
20,8 20,8 1,4 -0,1 1,8
1,7 19,9 -0,1 22,6 22,5
1985 -11,6 -1,4 -10,6 -12,0 0,7 -0,1 1,1
1,0 -10,9 -1,5 -9,5 -11,0
1986 7,7 -1,1 12,2 11,1 0,3 -0,2 0,9
0,7
8,0 -1,3 13,1 11,8
1987 -1,3 -0,8 1,3
0,5
2,6
0
3,0
3,0
1,3 -0,8 4,3
3,5
1988 0,8 -0,4 2,3
1,9 -1,6 -0,2 -1,2 -1,4 -0,8 -0,6 1,1
0,5
1989 -31,0 -1,1 -30,7 -31,8 -1,7 -0,3 -1,1 -1,4 -32,7 -1,4 -31,8 -33,2
83,7 -23,6 135,1 111,5 19,4 -2,4 25,9 23,5 103,1 -26,0 161,0 135,0
a - creşterea productivităţii reale; b - creşterea productivităţii prin venit naţional constant;
c - creşterea productivităţii prin forţa de muncă constantă; d - creşterea productivităţii
explicată de venit naţional constant şi forţă de muncă constantă.
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Anexa nr. 7
Sporul total al productivităţii muncii din economia
naţională pe variante de calcul
- mii lei pe o persoană ocupată Anul Varianta I – Creşterea W Varianta I – Creşterea W Varianta a III-a – Calculul
calculată ca raport între calculată prin suma creş- sporului de W prin însuvenitul naţional total şi
terii totale a 4 ramuri marea creşterii pe fiecare
populaţia ocupată totală calculată global şi alte din cele 4 ramuri principaramuri tot global.
le cu cea din alte ramuri,
determinată global
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
1976 3,4 -0,3 3,7 3,4 0 4,6 -0,6 5,2 4,6 0 10,0 -5,0 15,5 10,5 0,5
1977 3,0 -0,1 3,1 3,0 0 5,5 -0,1 5,9 5,8 0,3 18,7 -4,0 24,3 20,3 1,6
1978 3,0 -0,1 3,2 3,1 0,1 4,6 -0,4 5,1 4,7 0,1 12,6 -4,0 19,1 15,1 2,5
1979 3,3 -0,1 3,5 3,4 0,1 5,8 -0,1 6,4 6,3 0,5 9,3 -3,8 15,8 12,0 2,7
1980 1,2 -0,1 1,4 1,3 0,1 7,5 -0,2 8,2 8,0 0,5 12,3 -3,6 27,1 20,5 8,2
1981 1,5 -0,1 1,7 1,6 0,1 3,0 -0,1 3,5 3,4 0,4 8,9 0,7 8,7 9,4 0,5
1982 9,2 -0,2 9,6 9,4 0,2 13,6 -0,3 14,6 14,3 0,7 34,1 -1,2 37,8 36,6 2,5
1983 0,6 -0,1 2,9 2,8 0,2 3,1 -0,2 3,4 3,2 0,1 12,4 0,6 15,9 16,5 4,1
1984 4,6 -0,1 5,0 4,9 0,3 6,9 -0,2 7,6 7,4 0,5 19,9 -0,1 22,6 22,5 2,6
1985 -4,0 -0,3 -3,6 -3,9 -0,1 -4,5 -0,4 -3,7 -4,1 -0,4 -10,9 -1,5 -9,5 -11,0 -0,1
1986 1,6 -0,3 2,2 1,9 0,3 2,2 -0,5 3,4 2,9 0,7 8,0 -1,3 13,1 11,8 3,8
1987 -0,1 -0,1 0,3 0,2 0,3 2,0 -0,2 2,7 2,5 0,5 1,3 -0,8 4,3 3,5 2,2
1988 -0,5 -0,3 0 -0,3 -0,2 -1,8 -0,4 -0,9 -1,3 -0,5 -0,8 -0,6 1,1 0,5 1,3
1989 -6,7 -0,4 -6,4 -6,8 0,1 -9,7 -0,8 -8,6 -9,4 -0,3 -32,7 -1,4 -31,8 -33,2 -0,5
19761989 22,1 -2,6 26,6 24,0 x 42,8 -4,5 52,8 48,3 x 103,1 -26,0 161,0 135,0 x
a - creştere reală de W; b - ∆W datorată modificării populaţiei ocupate şi venitul naţional
constant; c - ∆W datorată creşterii venitul naţional şi populaţiei ocupate constante; d –
∆W total explicat de venitul naţional şi forţa de muncă; e – ∆W rezidual.
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Anexa nr. 8
Raportul între creşterea productivităţii nete a muncii
şi salarii în economia României
Anul

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
19761989

Productivitate
Salariu anual – mii Creşterea anuală a Creşterea anuală a Ponderea salariului
anuală – mii lei
lei – net
productivităţii – mii salariului net – mii în productivitate
Venit naţional pe o
lei
lei
(%)
persoană ocupată
Total Indus- Con- Total Indus- Con- Total Indus- Con- Total Indus- Con- Total Indus- Coneco- trie strucţii eco- trie strucţii eco- trie strucţii eco- trie strucţii eco- trie strucţii
nomie
nomie
nomie
nomie
nomie
35,7 76,8 37,7 19,1 19,2 22,1
x
x
x
x
x
x
53,5 25,0 58,6
39,1 80,5 39,6 20,5 20,3 22,9 3,4 3,7
1,9
1,4
1,1
0,8 52,4 25,2 57,8
42,1 81,4 49,7 21,8 21,8 25,0 3,0 0,9 10,1 1,3
1,5
2,1 51,8 26,8 50,3
45,1 85,7 53,4 24,1 24,2 27,3 3,0 4,3
3,7
2,3
2,4
2,3 53,4 28,1 51,1
48,4 88,1 54,9 25,3 25,4 28,2 3,3 2,4
1,5
1,2
1,2
0,9 52,3 28,8 51,4
42,6 83,1 51,0 26,9 27,7 29,9 1,2 -5,0 -3,9 1,6
2,3
1,7 54,2 33,3 58,6
51,1 81,0 56,5 28,1 28,1 31,9 1,5 -2,1 5,5
1,2
0,4
2,0 55,0 34,7 56,5
60,3 91,9 57,9 30,3 30,5 34,6 9,2 10,9 1,4
2,2
2,4
2,7 50,2 33,2 59,8
62,9 103,2 64,8 31,2 31,5 38,1 2,6 11,3 6,9
0,9
1,0
1,5 49,6 30,5 55,7
67,5 111,9 70,0 33,3 33,7 37,6 4,6 8,7
5,2
2,1
2,2
1,5 49,3 30,1 52,4
63,5 100,9 70,3 33,9 33,9 39,5 -4,0 -11,0 0,3
0,6
0,2
1,9 53,4 33,6 56,2
65,1 104,7 72,8 34,3 34,0 40,7 1,6
3,8
2,5
0,4
0,1
1,2 52,7 32,5 55,9
65,0 108,0 73,7 34,5 34,0 42,0 -0,1 -0,7 0,9
0,2
0
1,3 53,1 32,7 57,0
69,5 101,2 73,7 35,4 35,4 42,9 -0,5 -2,8
0
0,9
1,4
0,9 54,9 35,0 58,2
57,8 88,2 58,8 36,8 36,4 44,4 -6,7 -13,0 -14,9 1,4
1,0
1,5 63,7 41,3 75,5
x

x

x

x

x

x

22,1 11,4

21,1

17,7 17,2

22,3

x

x

x
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Anexa nr. 9
Creşterea venitului naţional, a productivităţii nete a muncii şi a salariilor nete pe total economie şi în industria şi construcţiile din România
pentru ∆, baza = 1975
preţuri curente
Anul

Total economie naţională
∆
∆ ∆W, Ponderea
Venit Salarii, mii salariilor
naţio- mld. lei lei în venitul
nal,
naţional %
mld.
lei
38,1 14,1 3,4
33,7
31,7 12,3 3,0
34,1
32,6 20,9 3,0
36,2
35,0 13,8 3,3
36,4
14,3 15,4 1,2
38,4
17,1 11,7 1,5
39,3
98,1 20,1 9,2
36,4
28,8
8,3 2,6
36,1
51,4 15,2 4,6
35,6
-37,0 7,5 -4,0
38,7
22,3
5,7 1,6
38,3
2,9
3,1 -0,1
38,5
0,2
8,6 -0,5
39,8
-64,8 16,6 -6,7
46,5

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
19761989 270,7 173,3 22,1
x)

39,4

Industrie
∆
∆
∆W, Ponderea
Venit Salarii, mii salariilor
naţio- mld. lei lei în venitul
naţional,
nal,
%
mld.
lei
24,3
5,2
3,7
22,5
10,5
6,8
0,9
24,1
21,6
9,4
4,3
25,5
20,3
6,7
2,4
26,0
-9,8 10,2 -5,0
30,2
-2,2
3,3 -2,1
31,5
46,6 10,3 10,9
30,2
45,7
5,2 11,3
28,0
36,5
7,9
8,7
27,5
-36,2 2,5 -11,0
30,6
20,5
2,4
3,8
29,7
0,6
1,6 -0,7
30,1
-6,0
5,4 -2,8
31,8
-43,6 7,7
-13
37,7
128,8

89,6

11,4

30,3

Construcţii
∆
∆
∆W, Ponderea
Venit Salarii, mii salariilor
naţio- mld. lei lei în venitul
nal,
naţional,
mld.
%
lei
2,5
0,9
1,9
50,9
10,9
2,3 10,1
43,6
4,7
3,2
3,7
45,9
2,2
1,0
1,5
45,9
-7,7
0
-3,9
54,0
1,4
-1,1 5,5
49,9
1,4
2,0
1,4
52,7
4,8
1,3
6,9
50,3
3,3
0,9
5,2
48,9
0,8
-0,9 0,3
49,3
2,0
1,2
2,5
49,7
0,9
1,1
0,9
50,8
-1,4
0,3
0
52,5
-11,8 1,9 -14,9 70,5
14,0

15,6

21,1

53,3

Salarii nete, calculate prin produsul dintre salariul mediu lunar şi numărul mediu de
salariaţi.

xx)

∆W reprezintă venitul naţional pe o persoană ocupată.
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Anexa nr. 10
Venitul naţional şi investiţiile pe principalele ramuri ale economiei
în România pe perioada 1976-1989
Agricultura Indus- Con- Trans- Total Alte
Total
şi silvicul- trie strucţii porturi şi cele ramuri economia
tura
telecomu- patru
naţională
nicaţii ramuri
Total venit naţional, 19761989, mld. lei, din care:
1976-1980
1981-1985
1986-1989
Creşterea venitului naţional, 1976-1989, (∆VN),
mld. lei, din care:
1976-1980
1981-1985
1986-1989
Investiţii totale, 19761989, mld. lei, din care:
1976-1980
1981-1985
1986-1989
Creşterea venitului naţional la 1 leu investiţii,
1976-1989 (lei), din care:
1976-1980
1981-1985
1986-1989
Ponderea investiţiilor în
venit naţional, 1976-1989
(%), din care:
1976-1980
1981-1985
1986-1989

693,0
222,4
252,9
217,7

500,8
111,4
203,2
186,2

7376,2
2107,3
2856,7
2412,2

852,3
201,6
341,4
309,3

8228,5
2308,9
3198,1
2721,5

47,7
22,3
33,2
-7,9

128,8 14,0
66,9 12,6
90,4 11,7
-28,5 -10,3

31,9
19,8
7,7
4,4

222,8 47,9
122,0 29,7
143,1 15,3
-42,3 2,9

270,2
151,7
158,4
-39,4

483,6
128,5
189,6
165,5

1478,3
458,6
561,9
457,8

144,9
55,1
44,6
45,2

324,2
99,2
129,5
95,5

2431,0
741,4
925,6
764,0

618,1
190,5
220,5
207,1

3049,1
931,9
1146,1
971,1

0,10
0,17
0,18
-0,05

0,09 0,10
0,15 0,23
0,16 0,26
-0,06 -0,23

0,10
0,20
0,06
0,05

0,09
0,16
0,15
-0,05

0,08
0,16
0,07
0,01

0,09
0,16
0,14
-0,04

39,1
40,2
36,3
41,9

29,9
31,5
29,9
28,4

20,9
24,8
17,6
20,8

64,7
89,0
63,7
51,3

33,0
35,2
32,4
31,7

72,5
94,5
64,6
67,0

37,1
40,4
35,8
35,7

1237,5
319,9
522,3
395,3

4944,7
1453,6
1878,3
1613,0
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Anexa nr. 11
Diversitatea teritorială a investiţiilor capitalului (fonduri fixe) a pământului şi a ocupării forţei de muncă în România la nivelul anului 1985
Judeţul

Total Fon- Densitainvesti- duri tea pop.,
ţii afe- fixe la loc/km2,
rente în val.
1985
perioa- compl.
da de inv.
în
19501985, 1985,
mld. lei mld.
lei
48,2 39,8
68,0
51,6 42,6
65,0
108,4 86,4
98,0
106,4 85,5
107,5
68,5 52,6
86,7

Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
BistriţaNăsăud
26,8 22,5
Botoşani
31,0 24,9
Braşov
106,8 92,1
Brăila
68,6 56,9
Buzău
47,6 39,4
CaraşSeverin
63,7 45,8
Călăraşi
55,2 32,9
Cluj
86,0 71,6
Constanţa 233,8 169,6
Covasna
24,7 21,3
Dâmboviţa 69,2 56,6
Dolj
104,4 75,2
Galaţi
126,8 103,3
Giurgiu
49,2 36,7
Gorj
105,2 80,7
Harghita
30,6 26,0
Hunedoara 114,5 87,7
Ialomiţa
44,9 31,3
Iaşi
85,2 79,1
Maramureş 41,1 33,9
Mehedinţi 57,7 37,8
Mureş
64,4 55,6
Neamţ
58,8 50,4
Olt
71,1 51,6
Prahova
123,4 99,3
Satu Mare 27,2 21,4
Sălaj
26,7 22,3
Sibiu
48,9 42,1
Suceava
53,1 42,7
Teleorman 53,5 42,7
Timiş
87,0 73,9
Tulcea
48,7 39,7
Vaslui
38,2 31,0
Vâlcea
63,8 52,9
Vrancea
33,3 27,8
Bucureşti 437,0 339,5
ROMÂNIA 3190,4 2516,3

59,6
93,3
127,5
84,3
85,6

Investi- Fon- Investi- Fon- Populaţia la
ţii pe duri ţii pe duri
km2, fixe pe locui- fixe pe 100 ha
mil. lei km2, tor, mii locui- arabil,
mil. lei lei tor, mii pers.
lei

Populaţia ocupată la
100 ha
arabil,
pers.

Populaţia ocupată în
agric. la
100 ha
arabil,
pers.

Investi- Fon- Rata de
ţii pe o duri ocupare
pers. fixe pe a popuocupa- o pers. laţiei
tă, mii ocupa- totale
(%)
lei tă, mii
lei

7,74 6,39 113,8 94,06
6,74 5,57 102,6 84,83
15,94 12,70 162,7 129,65
16,11 12,94 149,9 120,36
9,09 6,98 104,8 80,53

266,8
137,0
355,1
369,8
198,3

128,6
65,9
175,7
162,0
95,9

38,1
20,9
46,8
45,9
29,7

236,1
213,3
328,7
342,2
216,5

195,1
176,2
262,1
274,7
166,4

48,2
48,1
49,5
43,8
48,4

5,05 4,24 84,7 71,26
6,24 5,02 66,9 53,78
19,96 17,22 156,5 135,00
14,52 12,05 172,2 142,97
7,84 6,50 91,6 75,85

280,3
146,7
538,1
110,0
194,3

128,1
64,0
260,0
48,7
86,7

55,2
32,0
23,4
14,9
33,2

185,3
153,4
324,0
388,7
204,5

155,9
123,3
279,4
322,8
169,2

45,7
43,6
48,3
44,3
44,8

288,3 139,8
81,2
33,2
345,8 165,5
140,3
63,4
244,9 110,4
301,3 131,7
150,0
70,0
213,1
96,1
125,3
54,7
303,1 166,0
320,2 156,4
551,4 273,4
83,9
35,4
285,2 127,8
570,6 259,3
162,0
73,8
248,0 116,0
322,5 144,6
136,1
63,0
571,8 267,0
169,1
76,6
194,4
88,9
381,7 176,2
346,8 159,1
106,3
47,1
126,2
59,9
94,4
44,0
153,5
64,7
431,1 212,0
247,8 113,2
2135,0 1061,9
227,6 106,0

35,8
14,3
38,4
12,6
28,4
40,8
28,1
27,6
28,3
46,8
43,5
47,1
17,3
43,1
79,4
28,4
34,8
50,3
27,5
47,3
27,6
36,7
29,0
61,8
23,7
13,7
16,8
28,8
81,4
50,2
32,9
30,3

325,2
390,7
242,7
740,5
238,6
284,0
289,7
446,8
325,9
514,1
175,7
416,5
351,7
242,4
167,8
385,1
224,1
231,5
289,2
306,6
146,6
218,8
209,1
171,5
236,1
255,6
391,2
198,6
305,5
189,1
392,6
301,4

233,8
232,8
201,9
537,2
255,4
231,9
208,9
363,9
243,3
394,3
149,1
319,1
245,8
199,6
138,6
252,5
193,6
198,4
210,1
246,9
115,5
182,1
180,0
137,9
189,5
217,1
319,2
161,6
253,4
158,0
304,8
237,7

48,5
40,9
47,8
45,2
45,1
43,7
46,7
45,1
43,7
54,8
48,9
49,6
42,2
44,8
45,4
45,6
46,8
44,8
46,3
46,7
45,3
45,7
46,2
45,9
44,3
47,5
46,6
42,2
49,2
45,7
49,7
46,6

47,5
7,49 5,39
68,1
10,88 6,48
111,5 12,93 10,77
99,0
33,14 24,04
62,0
6,67 5,74
138,2 17,15 14,02
104,1 14,08 10,15
142,2 28,66 23,34
95,0
13,53 10,09
66,2
18,65 14,30
53,9
4,63 3,93
79,0
16,32 12,50
68,0
10,09 7,05
143,4 15,58 12,82
86,7
6,61 5,46
67,1
11,78 7,71
91,7
9,62 8,30
96,2
9,98 8,55
96,4
12,91 9,37
183,5 26,28 21,16
92,9
6,17 4,86
69,4
6,94 5,78
93,4
9,02 7,76
78,9
6,21 4,99
88,2
9,23 7,40
82,4
10,00 8,50
31,7
5,78 4,71
86,0
7,21 5,86
74,4
11,18 9,28
79,3
6,85 5,73
1321,2 257,82 200,29
95,7
13,43 10,6

157,7
159,8
116,0
334,7
107,6
124,1
135,3
201,5
142,4
281,7
85,9
206,6
148,4
108,6
76,2
175,6
104,9
103,7
133,9
143,2
66,4
100,0
96,6
78,7
104,6
121,4
182,3
83,8
150,3
86,4
195,1
140,4

113,40
95,20
96,58
242,74
92,62
101,39
97,49
164,16
106,20
215,98
72,86
158,24
103,66
89,43
62,99
115,02
90,53
88,94
97,19
115,30
52,30
83,30
83,08
63,25
83,97
103,14
148,78
68,16
124,64
72,18
151,60
110,73
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Anexa nr. 12
Volumul producţiei fizice la unele produse industriale în România
UM

1989

1991

Cărbune net
mil. tone 61,3 32,4
Ţiţei extras
“
9,2
6,8
Gaze naturale extrase
mld. mc 33,0 24,8
Energie electrică
mld. Kw 75,9 56,2
Cocs metalurgic
mil. tone 5,9
2,4
Energie termică
mil.Gcal. 181,7 89,3
Oţel brut
mil. tone 14,4
7,1
Laminate finite oţel la cald
“
10,3
5,1
Ţevi oţel laminate şi sudate la cald mii tone 1360 632,3
Rulmenţi-exclusiv rulmenţi grei
mii buc. 143000 91668
Motoare electrice de 025 KW şi peste mii Kw 6351 4821,7
Aluminiu şi aliaje de aluminiu
mii tone 280 167,5
Hârtie
mii tone 555 309,5
Televizoare
mii buc. 511 389,2
Frigidere
mii buc. 470 388,8
Maşini electrice de spălat
mii buc. 204 187,6
Autoturisme de oraş
mii buc. 123 74,0
Autoturisme de teren
mii buc. 21
9,7
Autocamioane
buc. 13515 3463
Vagoane pentru transport mărfuri
buc. 11274 3677
Acid sulfuric
mii tone 1687 745,4
Sodă calcinată
“
889 478,4
Sodă caustică
“
763 465,0
Îngrăşăminte chimice 100% ş.a.
“
2805 1092,0
Cauciuc sintetic
“
149 54,6
Fibre şi fire sintetice
mii tone 170 105,6
artificiale
“
87
38,2
Ciment
mii tone 13265 7405
Cherestea
mii mc 3784 2448,6
Tricotaje
mil. buc. 261 166,1
Încălţăminte
mil. per. 111 67,8

Diferenţă în 1991/1989,
cifre absolute
%
-28,9
52,9
-2,4
73,9
-8,2
75,2
-19,7
74,0
-3,5
40,7
-92,4
49,1
-7,3
49,3
-5,2
49,5
-736,7
46,5
-51332
64,1
-1529,3
75,9
-112,5
59,8
-245,5
76,2
-121,8
82,7
-81,2
92,0
-16,4
60,2
-49
46,2
-11,3
25,6
-10052
32,6
-8597
44,2
-941,6
53,8
-298
60,9
-298
60,9
-1713
38,9
-94,4
36,6
-64,4
62,1
-48,8
43,9
-5860
55,8
-1335,4
64,7
-94,9
63,6
-43,2
61,1
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Anexa nr. 13
Evoluţia unor produse fizice vegetale şi a efectivelor
de animale în agricultura României

Cereale - total
- de grâu
Sfecla de zahăr
Soia
Floarea-soarelui
Cartofi
Legume - total
Fructe - total
Struguri - total
Bovine - total
Porcine - total
Ovine şi caprine

UM

1989

1991

mil. tone
“
“
mii tone
“
mil. tone
“
“
“
mil. cap.
“
“

18,4
7,9
6,8
303,9
655
4,4
3,7
1,6
0,9
6,4
14,4
17,3

19,3
5,6
4,7
178,6
612
1,6
2,1
1,17
0,8
4,3
11,0
15,0

Diferenţă în 1991/1989, %
cifre absolute
+0,9
104,9
-2,3
70,9
-125,3
69,1
-43,0
58,8
-43,0
93,4
-2,8
36,4
-1,6
56,8
-0,43
73,1
-0,1
88,9
-2,1
67,2
-3,4
76,4
-2,3
86,7

Anexa nr. 14
Evoluţia unor indicatori macroeconomici ai României
în perioada 1980-1990
Produs intern brut
Venit naţional creat
Pondere în PIB
Venit naţional utilizat
% în PIB
Investiţii nete
% în PIB
Investiţii brute
% în PIB
Amortizare
% în PIB
Număr de salariaţi
Fond de salarii nete
% în PIB
Salariul mediu net lunar
x)

UM
mld. lei
“
%
mld. lei
%
mld. lei
%
mld. lei
%
mld. lei
%
mii pers.
mld. lei
%
lei

1980
616,9
513,6
83,3
530,3
86,0
156,8
25,4
210,5
39,1
53,7
8,7
7340,0
203,8
33,0
2313

1985
817,4
672,0
82,2
618,0
75,6
162,2
19,8
246,3
30,1
84,1
10,4
7661,3
271,2
33,2
2950

1988
857,0
697,0
81,4
616,4
71,9
140,9
16,4
240,2
28,0
99,3
11,6
7842,6
286,4
33,4
3043

preţuri curente
1989
1990
798,0
844,0
632,6
671,5
79,3
79,6
588,0
770,0
73,7
91,2
132,9
67,9
16,7
8,0
236,4
168,4
29,6
20,0
103,5
100,5
13,0
11,8
7997,1 8102,2
302,7
355,1
37,9
42,1
3154
3652

Date extrase din Anuarul statistic al României, 1990, şi Breviarul statistic al României,
CNS, 1991.
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Anexa nr. 15
Corelaţii între unii indicatori în spaţiul microeconomic
Nr.
Indicatori
crt.
1. Raportul procentual între fondurile
fixe şi producţia marfă
a) Fonduri fixe la valoarea de inv./
prod. marfă în costuri de producţie
b) Fonduri fixe la val. rămasă/prod.
marfă în costuri de producţie
c) Fonduri fixe la valoarea de inv./
prod. marfă în preţuri de producţie
d) Fonduri fixe la valoarea rămasă/
prod. marfă în preţuri de producţie
2. Raportul procentual între fondul
de amortizare şi fondul de salarii
3. Ponderea amortizării în costurile
de producţie
4. Durata - în ani - necesară pentru
înlocuirea fondurilor
a) Fixe la valoarea rămasă - prin
investiţiile efectuate
b) Prin amortizarea vărsată
c) Prin investiţii şi amortizare

S. a1
S. a2
S. a3 S. a4 S. a5
1989 1991 1989 1991 1989 1991 1991

198

167

208

155

431

234

938

126

91

128

75

263

80

25

237

164

215

152

429

230

88

151

89

132

74

262

78

24

73,1

29,5

32,6

17,4

36,1

38,6

12,3

7,3

6,1

6,9

4,3

13,6

7,3

2,7

15,1 16,17 5,0
17,3 14,9 18,5
8,7
7,9 3,95

18,9
17,0
9,0

10,3 3300,0 44,3
19,4 10,7 9,3
6,5 10,7 7,7

x)

Calculele sunt efectuate la preţurile fiecărui an.

xx)

Având în vedere confidenţialitatea datelor societăţilor comerciale, numele acestora nu
îl facem public.

1, 2, 3, 4, 5 – Societate anonimă.
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Anexa nr. 16
Producţia, salariile nete şi ocuparea în diferite variante de costuri
şi profit necesare pentru a efectua investiţii anuale de 100 milioane lei
Rata
Variante de pondere a costurilor materiale (%)
profi75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
tului
50%
-a 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040
-b 26263 31515 36768 42020 47273 52525 57778 63030 68283 73535 78788
-c
109,4 131,3 153,2 175,1 197,0 218,9 240,7 262,6 284,5 306,4 328,3
45%
-a 448430 448430 448430 448430 448430 448430 448430 448430 448430 448430 448430
-b 32063 38475 44888 51300 57713 64126 70538 76951 83363 89776 96188
-c
133,6 160,3 187,0 213,8 240,5 267,2 293,9 320,6 347,3 374,1 400,8
30%
-a 673401 673401 673401 673401 673401 673401 673401 673401 673401 673401 673401
-b 56566 67879 79192 90505 101818 113131 124444 135758 159327 171582 183838
-c
235,7 282,8 330,0 377,1 424,2 471,4 518,5 565,7 663,9 714,9 766,0
15%
-a 1346801 1346801 1346801 1346801134680113468011346801134680113468011346801 1346801
-b 148821 178586 208350 238114 267879 297643 327407 357172 386936 416700 446465
-c
620,1 744,1 868,1 992,1 1116,2 1240,2 1364,2 1488,2 1612,2 1736,3 1860,3
5%
-a 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040 404040
-b 498990 598788 698586 798384 898182 997980 1097778119757612973741397172 1496970
-c 2079,1 2494,9 2910,8 3326,6 3742,4 4158,2 4574,1 4989,9 5405,7 5821,5 6237,4

Notă: a = valoarea producţiei (în mii lei);
b = fond de salarii nete (mii lei);
c = număr de salariaţi la un salariu anual de 240 mii lei.

Capitolul 3
DEZVOLTAREA SECTORULUI DE SERVICII
ŞI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
Tranziţia la economia de piaţă va avea printre consecinţe nu numai
modificarea mecanismelor de funcţionare a pieţei forţei de muncă, ci şi o
diversificare a formelor de ocupare, o schimbare a rolului pe care sectoarele
economice îl au în generarea cererii de forţă de muncă, ca şi a modalităţilor
de realizare a echilibrului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă. Unul
dintre factorii modificării modelului de ocupare îl va constitui alocarea resurselor umane în funcţie de criteriile eficienţei şi resurselor materiale şi financiare disponibile. Aceasta va duce, cel puţin într-o primă fază a tranziţiei, la
disponibilizarea unor efective însemnate de forţă de muncă. Vor fi afectate
mai ales acele ramuri care, datorită procesului de reajustări structurale impus de schimbările tehnologice, nu mai au perspective de dezvoltare şi, implicit, de menţinere a nivelului ocupării.
Disponibilizările masive de forţă de muncă din unele ramuri fac necesară explorarea capacităţii de ocupare a altor sectoare economice, apte de
a prelua surplusul de ofertă de pe piaţa forţei de muncă. În cadrul activităţilor care în viitor ar putea să fie creatoare de noi locuri de muncă, cele grupate generic în cadrul sectorului de servicii ocupă un loc important.
Studierea posibilităţilor pe care – cele puţin teoretic – le oferă “serviciile” pentru asigurarea unei rate înalte a ocupării, porneşte de la tendinţele
manifestate în ultimile două decenii dezvoltate. În aceste ţări, serviciile au
fost în mod constant creatoare de noi locuri de muncă. Din această cauză,
deseori dezvoltarea sectorului de servicii a fost prezentată ca o soluţiemiracol pentru rezolvarea nu doar a problemelor legate de utilizarea forţei
de muncă în cursul tranziţiei, dar şi ca un element dinamizator al activităţii
economice. Cum, însă, în cadrul fiecărui complex economic naţional, modul
de combinare a factorilor de producţie, ca şi nivelul rezultatelor obţinute
prezintă caracteristici proprii, analiza comparativă a tendinţelor manifestate
pe plan internaţional şi a situaţiei din ţara noastră în domeniul serviciilor
poate duce la găsirea unor modalităţi de acţiune apte să amortizeze o parte
din problemele care vor apare în domeniul ocupării forţei de muncă.

3.1. Clarificări noţionale
Datorită multiplelor implicaţii pe care sporirea numărului persoanelor
care lucrează în servicii le are asupra funcţionării pieţei forţei de muncă,
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demersul pentru determinarea posibilităţilor de ocupare a acestui sector solicită, pentru început, o serie de clarificări noţionale. Reliefarea specificităţilor
activităţilor desemnate ca “servicii”, a rolului pe care îl au în dezvoltarea social-economică, devine necesară mai ales în condiţiile tranziţiei la economia
de piaţă. În acest fel se pot obţine, în timp util, indicii asupra evoluţiei eficiente alocării forţei de muncă, precum şi a realizării transformărilor în modelul ocupării, ceea ce reprezintă un aspect deloc neglijabil al tranziţiei.
Literatura economică utilizează încă frecvent, pentru sectorul serviciilor definiţia dată de Colin Clark(1); ceea ce conduce la gruparea în cadrul
unui sector al economiei (terţiarul) a unor activităţi eterogene ca importanţă
şi conţinut, dar şi ca nivel de calificare pentru forţa de muncă utilizată. Practic, definirea se face mai mult prin excludere, respectiv altceva decât producerea de bunuri materiale realizate în activităţi economice bine individualizate (industrie, agricultură, construcţii).
Cu timpul, însă, datorită diversificării tot mai mari a activităţilor aparţinând sectorului de servicii, s-a trecut la o studiere atentă a specificului diferitelor tipuri de servicii. Ţinând cont de necesitatea aprofundării şi nuanţării
analizei serviciilor, în literatura de specialitate au fost propuse mai multe
criterii de clasificare a serviciilor.
Un prim tip de clasificare împarte serviciile în: servicii comerciale
(comerţ, transporturi, telecomunicaţii, servicii prestate întreprinderilor, servicii financiare) şi servicii necomerciale (învăţământ, cultură, ocrotirea sănătăţii etc.). Prin această clasificare se evidenţiază raporturile care există în
legătură cu finanţarea diverselor tipuri de servicii, dar şi influenţa pe care
piaţa o are asupra expansiunii acestor activităţi.
În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă transformările din sistemul
de preţuri şi ale surselor de finanţare vor modifica cererea pentru diferitele
tipuri de servicii şi posibilităţile de creare a unor locuri de muncă. Utilizarea
acestei clasificări permite identificarea rolului pe care îl vor juca agenţii economici, dar şi autorităţile guvernamentale sau colectivităţile locale în crearea
de noi locuri de muncă. De asemenea, se poate evidenţia influenţa pe care
diferitele pârghii economice (gradul de fiscalitate, rata dobânzii, sistemul de
preţuri etc.) o au asupra evoluţiei diferitelor componente ale sectorului de
servicii.
Un al doilea tip de clasificare este cel care defineşte serviciile ca fiind:
a) servicii care prelucrează informaţii (educaţie, comunicaţii, finanţe, asigurări, aferente, afaceri imobiliare, profesii liberale, administraţie publică) şi
b) alte servicii (sănătatea, servicii sociale, servicii personale şi recreative,
hoteluri şi restaurante, comerţ de gros şi de detaliu, reparaţii, transporturi
etc.). Având în vedere că noua fază a progresului tehnologic tinde să conducă spre o societate cu un grad de informatizare ridicat, această clasificare
dobândeşte o importanţă aparte. Ea permite o izolare mai clară a rolului pe
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care capacitatea sporită de prelucrare a informaţiilor îl poate juca în expansiunea sectorului de servicii. În acest sens, J. Naisbitt(2) arată că, până la
începutul anilor ’80, deşi global sectorul de servicii a absorbit în ţările dezvoltate o cantitate tot mai mare de forţă de muncă, creşterea ocupării a avut
loc în mod esenţial în serviciile legate de prelucrarea informaţiilor.
Celelalte servicii au rămas, de regulă, cu ponderi constante în totalul
populaţiei ocupate.
Un al treilea tip de clasificare care este gruparea serviciilor în: servicii
pentru producţie şi servicii pentru consum. În acest fel se pot evidenţia
mai uşor relaţiile care se stabilesc între posibilităţile de dezvoltare a serviciilor şi evoluţia nivelului şi structurii produsului final. În ţările dezvoltate serviciile legate de producţie au crescut mai rapid decât cele destinate consumului. Dată fiind apropierea mai mare de producţia industrială, serviciile pentru
producţie manifestă, din punct de vedere al cererii de forţă de muncă, o ciclicitate mai accentuată în raport cu serviciile destinate consumului.
În statisticile naţionale există uneori diferenţe apreciabile în legătură
cu clasificarea serviciilor. Dacă se mai adaugă şi existenţa unor grade diferite de integrare a unor activităţi de service în întreprinderile industriale, se
pot explica unele dintre evoluţiile aparent diferenţiate ale structurilor ocupaţionale la ţări cu un nivel relativ apropiat de dezvoltare. Apariţia unor noi tipuri de servicii legate de implementarea noilor tehnologii (engineering) face
necesară atât o mai bună definire a conţinutului respectivelor servicii, cât, şi
o mai mare dezagregare a statisticilor naţionale(3) pentru a se putea evidenţia mai bine posibilităţile de ocupare a forţei de muncă pe care aceste noi
tipuri de servicii le oferă. Relevarea schimbărilor din conţinutul activităţilor
grupate în sectorul de servicii poate duce la o evaluare corectă a structurii
ocupaţionale a forţei de muncă, a capacităţii de care dispune o economie
naţională pentru realizarea unor importante ajustări structurale. O bună clasificare, combinată şi cu analiza comparativă în timp şi spaţiu, permite să nu
se pună semnul egalităţii între ponderea mai mare a populaţiei ocupate în
sectorul secundar şi rigiditatea funcţionării pieţei forţei de muncă şi între
ponderea mare a populaţiei ocupate în sectorul terţiar şi flexibilitatea pieţei
forţei de muncă(4).

3.2. Capacitatea sectorului de servicii de ocupare a forţei
de muncă
Caracteristica principală a evoluţiei economiei şi societăţii româneşti,
pe termen scurt şi mediu, o va constitui, fără îndoială, starea de tranziţie. Se
poate vorbi nu doar de tranziţia spre economia de piaţă, ci şi de alte două
tipuri de tranziţii, legate mai mult sau mai puţin direct de implementarea mecanismelor economiei de piaţă. Avem în vedere tranziţia spre o nouă
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treaptă tehnologică specifică unei societăţi post-industriale şi intrarea întro nouă fază a tranziţiei demografice. Aceste procese complexe vor determina, fără îndoială, importante schimbări structurale atât în aparatul productiv, cât şi în modelul de ocupare a forţei de muncă.
Într-o primă fază a tranziţiei, sporirea ponderii celor ocupaţi în sectorul
serviciilor semnifică şi o negare a modelului de utilizare a forţei de muncă
propriu economiei centralizate. Va avea loc o modificare a rolului şi a statutului diferitelor activităţi economice în viaţa socială. Forţa de muncă nu va
mai fi alocată prioritar unor domenii ale producţiei materiale, ci în funcţie de
cerere şi ofertă, ţinându-se cont de ansamblul activităţilor care îşi găsesc o
justificare economică sau sunt necesare din punct de vedere social. Totodată, va avea loc şi o diversificare a formelor de ocupare a forţei de muncă
(muncă cu timp parţial, lucrători independenţi). În general, formele atipice de
ocupare a forţei de muncă sunt mai uşor de introdus în servicii decât în sectorul industrial. Sectorul serviciilor, nefiind prin natura sa încorsetat în structuri de mare complexitate, constituie deseori locul de testare a unor noi forme de ocupare a forţei de muncă sau de gestionare a factorilor de producţie, înainte de a fi aplicate în sectorul industrial.
Deşi eterogene din punct de vedere al conţinutului şi cerinţelor de calificare, activităţile din domeniul serviciilor pot – datorită unor trăsături comune – să se constituie atât ca un element de reglare a cererii şi ofertei de
pe piaţa forţei de muncă în condiţiile specifice tranziţiei (reducerea producţiei în ramurile industriale, restricţii însemnate în ce priveşte capitalul disponibil pentru reajustarea structurală etc.), cât şi ca unul de extindere a mecanismelor de piaţă în viaţa economică. Astfel:
a) serviciile sunt mai munco-intensive, deoarece forţa de muncă reprezintă o parte integrantă a reţelei prestatoare, respectiv a ofertei
de servicii(5);
b) crearea de noi locuri de muncă în sectorul de servicii necesită investiţii relativ mici de capital comparativ cu industriile sau construcţiile;
c) modificarea ponderii celor ce lucrează în sectorul de servicii este o
ilustrare a faptului că mecanismul economic îşi pune amprenta
asupra structurii ocupaţionale a forţei de muncă(6). Prin însuşi specificul său legat de proprietatea privată şi libertatea agenţilor economici, care doresc să-şi maximizeze rezultatele, economia de piaţă
presupune existenţa unei palete diversificate de servicii şi, implicit, o
pondere ridicată a forţei de muncă ocupate în acest sector;
d) serviciile au o elasticitate a cererii de forţă de muncă mult mai mare decât a celorlalte două sectoare. (Aceasta este una din consecinţele legii lui Fourastie referitoare la factorii care determină cererea în cadrul marilor sectoare economice(7)). Drept urmare, servicii-
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le tind să se dezvolte mai rapid decât celelalte activităţi, pe măsură
ce legăturile între diferitele componente ale sistemului economic
se diversifică, iar cerinţele individuale şi sociale se amplifică.
e) progresul tehnologic introdus în sectorul de servicii este mai puţin
economisitor de forţă de muncă, comparativ cu activităţile grupate
în sectorul primar şi secundar. Cum forţa de muncă tinde în condiţiile unui nivel dat al resurselor disponibile şi al unei structuri relativ
constante a cererii de produse şi servicii finale (exprimate în preţuri
constante(8)) să se deplaseze de la activităţile cu creşterile cele
mai rapide ale productivităţii muncii spre cele cu sporiri mai lente(9)
rezultă că serviciile au o capacitate de absorbţie şi retenţie mai
mare a ofertei de forţă de muncă;
f) comparativ cu sectorul industrial, unde cererea de forţă de muncă
poate prezenta ciclităţi accentuate, celei mai mari părţi a sectorului
de servicii îi este caracteristică o cerere de forţă de muncă relativ
liniară. În consecinţă, serviciile pot acţiona în perioadele de recesiune ca un amortizor al tensiunilor de pe piaţa forţei de muncă prin
preluarea unor segmente ale ofertei de forţă de muncă eterogene
din punct de vedere al calificării sau aspiraţiilor profesionale. Serviciile ar putea oferi, pe parcursul tranziţiei, locuri de muncă atât
persoanelor disponibilizate din industrie şi construcţii, dar şi celor
care intră pentru prima oară (femeile casnice) sau reintră (pensionarii) pe piaţa forţei de muncă drept urmare a scăderii veniturilor
reale în cursul procesului atât de dificil al tranziţiei la economia de
piaţă.
Capacitatea de ocupare a forţei de muncă a sectorului de servicii este
determinată într-o măsură importantă de o multitudine de factori cum ar fi:
calitatea ofertei de bunuri şi gradul de diversificare a acesteia; nivelul
salariilor; raportul în care se află timpul de muncă şi cel de odihnă;
predominarea în cadrul ofertei de forţă de muncă a efectului de substituţie (preferinţă pentru timpul liber) sau a afectului de venit (preferinţă
pentru sporirea veniturilor). În funcţie de acţiunea diferiţilor factori se modifică în timp nu numai cerinţele cantitative de forţă de muncă, dar şi cerinţele de calificare ale celor ocupaţi în servicii. Spre exemplu, datorită creşterii
timpului liber, dar şi creşterii abundenţei ofertei de bunuri, efectuarea de
cumpărături nu mai constituie, în ţările dezvoltate, o simplă aprovizionare cu
bunuri strict necesare, ci şi un mod de petrecere a timpului liber. Aceasta
are drept rezultat sporirea cererii de lucrători comerciali cărora li se pretind
nu doar cunoştinţe pur comerciale, ci şi altele, legate de estetica şi funcţionalitatea produselor oferite spre vânzare(10). Deci, pe măsura sporirii ofertei
de bunuri şi a veniturilor populaţiei, forţei de muncă ocupate în servicii i se
solicită şi în cazul unor activităţi relativ tradiţionale o schimbare a profitului
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de calificare. Chiar dacă asupra nivelului de calificare a forţei de muncă
ocupate în servicii se exprimă de către specialiştii în domeniu păreri contradictorii, se poate aprecia că menţionarea echilibrului dintre oferta de bunuri
şi servicii şi cererea solvabilă poate să conducă la evitarea descalificării lucrătorilor ocupaţi în servicii tradiţionale.
Un factor cu o influenţă considerabilă asupra sporirii ponderii populaţiei ocupate în sectorul serviciilor îl constituie, fără îndoială, tendinţa de
descentalizare a activităţii economice. Mica întreprindere se dovedeşte a fi
într-o deplină simbioză cu marile firme, un factor de sporire a flexibilităţii pieţei forţei de muncă a propulsării eficienţei economice. Ea poate să ofere în
condiţiile unei legislaţii corespunzătoare posibilităţi însemnate pentru dezvoltarea serviciilor şi implicit de creere a noi locuri de muncă. Exemplul ţărilor dezvoltate este edificator. Prin avantajele de diferite tipuri care au fost
acordate, s-a reuşit creerea unui număr semnificativ de locuri de muncă de
către micile întreprinderi cu profil de servicii.
Mai trebuie adăugat că multe dintre locurile de muncă nou create sunt
reprezentate de lucrătorii pe cont propriu. Această formă de ocupare atipică,
generată de cauze multiple, suscită păreri contradictorii, mai ales că uneori
se poate observa, data fiind de natură diferită a activităţilor desfăşurate, în
proces de diferenţiere accentuată a veniturilor. Lucrătorii pe cont propriu
bărbaţii obţin venituri peste media naţională, în timp ce femeile se situează
sub această medie.
Desigur că împovărarea unor forme atipice de ocupare şi utilizare a
forţei de muncă experienţa ţărilor dezvoltate trebuie preluată cu discernământ. Pentru ca lucrătorii pe cont propriu să poată desfăşura o activitate
eficientă este necesară existenţa unei infrastructuri adecvate. Nivelul diferit
de dezvoltare a infrastructurii explică în bună măsură diferenţele semnificative între eficienţa şi stabilitatea întreprinderilor lucrătorilor pe cont propriu
din ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare.
Descentralizarea activităţii economice, creşterea numărului de întreprinderi mici stimulează dezvoltarea serviciilor nu numai prin multiplicarea
prestaţiilor oferite, ci şi direct. Existenţa unor întreprinderi de dimensiuni mici
sau medii face posibilă dezvoltarea unor firme specializate în prestarea de
servicii, care la marile firme reprezintă activităţi integrate (contabilitate, asistenţă juridică, consultaţii).
Aceste servicii sunt prin excelenţă munco-intensive şi solicită un personal cu o calificare superioară. Cererea pentru astfel de servicii se modifică în funcţie de mărimea firmei. Cu cât talia firmei creşte, există tendinţa
spre internalizare a unor servicii cu caracter tradiţional şi de sporire a cererii
pentru servicii de o complexitate ridicată (consulting, engineering).
Capacitatea de ocupare a sectorului de servicii este amplificată de caracterul schimbărilor tehnologice actuale. În contextul tranziţiei la economia
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de piaţă serviciile pot contribui la eficientizarea activităţii economice în ansamblul său datorită unor caracteristici cum ar fi:
a) generarea unei mai mari mobilităţi şi adaptabilităţi a aparatului
productiv la variaţiile cererii de bunuri;
b) contactul mai mare cu diferitele pieţe (ale bunurilor şi serviciilor, a
forţei de muncă, ale capitalurilor etc.) pe care le au întreprinderile
prestatoare de servicii comparativ cu cele producătoare de bunuri;
c) deoarece unul dintre factorii cu mare pondere în susţinerea dezvoltării serviciilor îl constituie diversificarea ofertei, rezultă că şi asupra ofertei de forţă de muncă vor exista stimulente destul de puternice pentru a-i creşte gradul de adaptabilitate şi flexibilitate;
d) prin modul lor de organizare şi structurare unele dintre activităţile
grupate în sectorul serviciilor pot ajusta la un transfer rapid şi cu un
cost redus al unor elemente ale noilor tehnologii.
Factorul tehnologic joacă un rol semnificativ în creşterea populaţiei
ocupate în servicii. Fabricarea şi apoi utilizarea de noi produse care presupun un consum însemnat de cunoştinţe ştiinţifice nu se poate face fără existenţa unei largi reţele de servicii specializate, apte să identifice noi potenţiali
consumatori, cât şi găsirea de noi formule pentru o mai bună utilizare a respectivelor produse. În consecinţă iau naştere noi relaţii între sectorul industrial şi cel de servicii, se dezvoltă activităţi care preiau câte ceva din caracteristicile ambelor sectoare. Extinderea prestaţiilor şi a legăturilor care se
stabilesc între furnizori şi beneficiari produselor de înaltă tehnologie i-a făcut
pe specialişti în domeniu să vorbească despre “servo-produse” sau despre
firme cum este de exemplu, compania niponă NEC care operează în “sectorul doi şi jumătate”.
Multiplicarea factorilor care acţionează asupra dezvoltării sectorului
de servicii conduce la diferenţierea uneori accentuată a activităţilor încadrate prin definiţie în acest sector. În fapt fenomenul este o ilustrare a tendinţei
potrivit căreia schimbări structurale nu pot fi percepute doar prin schimbarea
raporturilor între cele trei mari sectoare ale economiei, ci mai ales în interiorul respectivelor sectoare(11).

3.3. Evoluţii ale ocupării forţei de muncă în servicii
pe plan internaţional
Creşterea numărului şi ponderii persoanelor ocupate în servicii s-a
constituit ca una dintre principalele tendinţe ale ultimelor decenii atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare.
În ţările dezvoltate unde, actualmente, mai mult de 50% din populaţia
ocupată lucrează în domeniul serviciilor tendinţa de terţializare a economiei
reprezintă unul dintre semnalizatorii încheierii procesului de industrializare,
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de trecere la o nouă fază a dezvoltării aparatului productiv caracteristic unei
societăţi post-industriale. Reducerea ponderii populaţiei ocupate în industrie
s-a datorat uneori şi tendinţei de a “exporta” unele ramuri industriale mai
puţin eficiente spre ţările în curs de dezvoltare.
Ţările în curs de dezvoltare, ce nu au atins încă un grad ridicat de maturizare a structurilor industriale, prezintă o mare diversitate a repartiţiei populaţiei pe sectoare de activitate. În unele ţări creşte încă ponderea populaţiei ocupate în sectorul secundar(12), în timp ce în altele, deşi nu s-a atins
încă un grad ridicat de dezvoltare, cele mai ridicate creşteri le înregistrează
populaţia din sectorul servicii (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Evoluţia structurii populaţiei ocupate în unele ţări dezvoltate
şi în România, în perioada 1984-1990*
Ţara
România**
Canada
SUA
Australia
Japonia
Austria
Finlanda
Franţa
R.F. Germania
Italia
Norvegia
Portugalia
Spania
Suedia
Elveţia
Regatul Unit

Agricultură
Industrie
1984 1990 1984 1990
29,2
5,6
3,5
6,1
9,7
9,5
12,5
7,7
5,6
11,8
7,4
23,8
18,1
5,2
7,2
2,6

27,9
4,2
3,0
5,6
8,0
7,9
8,4
6,1
3,5
9,1
6,6
17,5
11,9
3,4
5,9
2,1***

44,2
25,8
28,3
28,2
34,3
38,2
32,6
32,9
41,3
34,2
27,6
34,9
33,0
29,8
37,6
32,3

45,1
24,5
26,2
25,1
34,2
37,0
31,0
29,9
39,7
32,7
24,8
35,1
33,5
29,0
35,2
29,4***

- în % Servicii
Indicele mo- Nivelul
dificării
ocupării
1984 1990
structurii
26,6
27,0
1,631
104,25
52,3
55,1
3,226
116,22
68,1
70,7
3,379
112,52
65,7
69,3
4,777
122,00
56,0
57,8
2,477
108,15
52,3
55,1
3,440
105,01
54,9
60,6
7,201
102,67
59,3
64,0
5,801
102,88
53,1
56,9
4,627
107,77
54,0
58,2
5,213
104,27
64,7
68,6
4,867
102,85
41,2
47,4
8,841
109,55
48,9
54,5
8,369
116,71
65,0
67,8
3,262
106,09
55,2
58,9
4,598
112,38
65,1 68,7***
4,422
108,80

* Trimestrul II.
** Pentru România, datele se referă la sfârşitul anului 1984 şi 1989 fiind preluate din
Anuarul statistic al României, 1985 şi 1990.
*** Trimestrul II 1980.
Sursa: Quaterly Statistics of Labour, OECD, 1989, 1990.

Este de multe ori vorba de un transfer al unei forţe de muncă devenită
excedentară în agricultură spre activităţi din mediul urban, caracterizate
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printr-un nivel de calificare redus(13) şi care sunt în general încadrate de statistica internaţională în sectorul serviciilor.
Evoluţia structurii ocupaţionale în ţara noastră în anii ’80, a purtat pecetea acţiunii mecanismelor economiei de comandă. Comparativ cu alte ţări
dezvoltate modificările structurale din ţara noastră au fost de mai mică intensitate în raport cu cele din ţările dezvoltate. În acest fel, la sfârşitul anului
1989, ponderea populaţiei ocupate în servicii era de numai de 27%, crescând doar cu 4% în decurs de 5 ani (tabelul nr. 1).
Ponderea scăzută a populaţiei ocupate în sectorul de servicii în ţara
noastră şi în compensaţie ponderea ridicată a sectoarelor de bunuri materiale a avut drept cauză nu doar sistemul de conducere centralizat al economiei. Un alt motiv l-a constituit utilizarea altei clasificări a ramurilor economice, diferite de cea existentă în ţara cu economie de piaţă. Aceasta a
avut multiple consecinţe, dintre care enumerăm: a) includerea în cadrul sectorului industrial a unor activităţi care în condiţiile unei economii de piaţă ar fi
fost considerate drept “servicii”; b) stimularea cu precădere a activităţilor
legate de producerea de bunuri materiale şi doar în subsidiar a creşterii volumului prestaţiilor sectorului de servicii. În consecinţă, din punct de vedere
formal, populaţia ocupată în sectorul de servicii a avut o pondere mult mai
mică în total decât în cazul unor ţări cu economie de piaţă.
Diferenţele conceptuale din clasificarea ramurilor, ca de altfel şi modalităţile de adaptare la schimbările tehnologiei proprii fiecărei ţări conduc la
ponderi variate ale sectorului de servicii în totalul populaţiei ocupate chiar şi
în cazul ţărilor dezvoltate. Altfel, în 1984 forţa de muncă ocupată în servicii
reprezenta între 64,7% şi 68,7% din total în Canada, SUA, Australia, Norvegia, Suedia şi Regatul Unit, între 56,0% şi 59,3% în Japonia şi Franţa,
între 52,3% şi 55,2% în Austria, Finlanda, RFGermania, Italia, Elveţia între
41,2% şi 48,9% în Portugalia şi Spania.
Datele referitoare la evoluţiile dintre 1984 şi 1989 arată atât posibilităţile însemnate pe care le oferă sectorul de servicii pentru ocuparea forţei de
muncă, dar, şi limitele pe care le are creşterea ponderii celor ocupaţi în servicii. În cele mai multe cazuri, evoluţia ponderii populaţiei ocupate în servicii
are alura unei curbe logistice, cele mai mari creşteri înregistrându-se între
1984 şi 1990 în ţări care iniţial aveau ponderi de cca 50% sau mai mici.
Sectorul secundar nu ar trebui să fie considerat aprioric ca fiind doar potenţial disponibilizator de forţă de muncă. În 11 dintre cele 16 ţări analizate
acest sector s-a dovedit a fi creator de noi locuri de muncă.
Raporturile care se nasc între sectorul industrial şi cel de servicii referitor la mobilitatea intersectorială sunt de o complexitate deosebită. Desigur
că factorul tehnologiei este unul dintre aceştia. Dar, în acelaşi timp, modificările dintre structurile ocupaţionale sunt într-o mare măsură determinate şi
de specificităţile naţionale. Acestea derivă din mărimea teritoriului, a dimen-
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siunii pieţei interne sau din specializarea în anumite tipuri de servicii (de
comerţ, de educaţie, de turism). În remodelarea structurilor ocupaţionale nu
trebuie uitată influenţa schimburilor internaţionale şi a factorilor financiarvalutar. Spre exemplu, specialiştii apreciază că menţinerea şi chiar creşterea numărului de locuri de muncă din industria prelucrătoare japoneză, concomitent cu pierderea unor locuri de muncă în industria americană şi transferarea unei părţi a forţei de muncă spre servicii, la începutul anilor ’80 s-a
datorat într-o anumită măsură şi influenţei pe care modificarea cursului de
schimb (revalorizarea dolarului) a avut-o asupra preţurilor produselor industriale fabricate în cele două ţări.
Transformările din structurile ocupaţionale din ţările cu economie de
piaţă analizate se înscriu în cadrul a cel puţin trei tipuri:
a) un prim tip este cel reprezentat de cazul Japoniei, caracterizat de
intensităţi relativ scăzute ale modificărilor sectoriale. Creşterea
procentuală a numărului de locuri de muncă nou create în industrie
este apropiată de cea a numărului total. Serviciile sunt cele care
absorb forţa de muncă eliberată din agricultură;
b) un al doilea tip este dat de evoluţiile din Canada, SUA, şi Australia, unde serviciile nu numai că au absorbit forţa de muncă eliberată din sectorul primar, dar au contribuit şi la crearea unui mare
număr de locuri de muncă în plus;
c) cel de-al treilea tip este caracteristic economiilor unor ţări vesteuropene (Finlanda, Franţa, Italia, Norvegia, Regatul Unit). În
aceste cazuri numărul populaţiei ocupate creşte lent, definitorie fiind trecerea în sectorul terţiar a forţei de muncă eliberate din celelalte sectoare;
d) ultimul tip este reprezentat de evoluţia Spaniei şi Portugaliei şi a
cărei notă distinctivă o constituie intensitatea ridicată a modificărilor structurale, generate de transferul unei părţi importante din sectorul primar atât spre sectorul secundar cât şi spre cel terţiar.
Şi în cadrul sectorului de serviciu ponderile populaţiei ocupate au evoluat în cursul anilor ’80 în mod diferit. Astfel, s-a remarcat o tendinţă de reducere a ponderei celor ocupaţi în transporturi şi comunicaţii. În schimb, a
crescut semnificativ numărul lucrătorilor din comerţ şi restaurante şi respectiv din finanţe, asigurări şi afaceri imobiliare (mai ales în SUA şi Marea Britanie).
Chiar dacă în ţările dezvoltate se poate vorbi de un sincronism al
evoluţiei structurilor ocupaţionate, în ceea ce priveşte sensul acestora, respectiv al creşterii ponderii celor care lucrează în sectorul serviciilor, se poate
remarca menţinerea unor particularităţi ale evoluţiei nivelului comparativ al
respectivelor ponderi. Spre exemplu, prognozele pentru anul 2000 referitoare la economia Japoneză, pe deplin capabilă de a implementa cele mai noi
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schimbări tehnologice prevăd o pondere a populaţiei ocupate în servicii ce
nu va ajunge decât la 65%. Cu alte cuvinte, o pondere mai mică decât cea
înregistrată în anul 1984, în ţări ca SUA sau Canada. Experienţa ţărilor dezvoltate arată că în dezvoltarea serviciilor şi implicit în realizarea unui echilibru între cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă revine nivelului şi structurii
veniturilor de care dispune populaţia dar, şi statul (autoritatea publică şi pe
care, în cadrul unui anumit model de consum, sunt dispuse să le aloce utilizării diferitelor tipuri de serviciu.
Veniturile devin un stimulent real al creşterii serviciilor numai dacă
depăşesc un prag care permite ca în cadrul consumului individual, să se
realizeze substituţia bunurilor cu diversele tipuri de servicii. Este în faptul
consecinţa existenţei unei oferte care să satisfacă într-o măsură însemnată
cererea pentru bunuri.
În acelaşi timp, studii relevă că nu numai nivelul, ci şi structura veniturilor (respectiv gradul de diferenţiere al acestora) exercită o influenţă deloc
neglijabilă asupra posibilităţilor de dezvoltare a sectorului de servicii şi implicit a capacităţii de ocupare a forţei de muncă.
Pe de o parte o diferenţiere mai mare a veniturilor stimulează consumul de către cei cu venituri mari, a unor servicii tot mai sofisticate în dauna
bunurilor manufacturate mai puţin oneroase.
Pe de altă parte, diferenţierea veniturilor poate acţiona şi asupra ofertei de forţă de muncă, determinând anumite segmente ale acesteia să accepte, în condiţiile unei crize persistente a ocupării şi muncii mai slab plătite
sau care presupun un nivel redus de calificare. Diferenţierea veniturilor la
nivel microeconomic, ca de altfel şi a raporturilor salariale între ramurile industriale şi ale celor de servicii, variind de la o ţară la alta determină
traectorii proprii de dezvoltare a sectorului de servicii exemplare sporirea
considerabilă în anii ’80 a noilor locuri de muncă create în SUA s-a realizat
cu deosebire datorită acţiunii a doi factori şi anume: a) o evoluţie relativ
constantă a marilor sectoare economice, restructurarea fiind în principal
consecinţa ratelor pozitive de creştere; b) diferenţierea accentuată a veniturilor, multe dintre locurile de muncă nou create situîndu-se în zone tradiţionale ale economiei, caracterizate de salarii care potrivit criteriilor locale, sunt
relativ scăzute.
În paralel, a crescut diferenţierea între salariile acordate celor ocupaţi
în serviciile tradiţionale şi cei care lucrează în serviciile proprii noilor tehnologii în favoarea celor din urmă. Situaţia este, în unele privinţe, asemănătoare şi unele dintre ţările nou industrializate, unde, alături de locuri de muncă
a căror trăsături distinctivă o constituie utilizarea noilor tehnologii, coexistă
şi locuri de muncă presupunând folosirea unor tehnici tradiţionale, cu efort
fizic mai mare şi o renumerare scăzută.
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Chiar dacă diferenţierea salariilor din diferitele activităţi de serviciu
conduce pe termen scurt la rezolvarea unora dintre problemele ocupării se
generează un tip de creştere economică dezechilibrată. Aceasta se poate
dovedi costisituare pe termen lung, complexul economic naţional fiind supus
unei presiuni a costurilor creşterii dezechilibrate(14). Existenţa unei slabe
remuneraţii face ca interesul înteprinzătorilor să fie foarte puţin îndreptat
spre inovaţia tehnologică. În consecinţă, situaţia tinde să se perpetueze,
blocând o parte a ofertei de forţă de muncă în activităţi cu productivităţi scăzute. Apar o serie de efecte negative, cum ar fi neprotejarea locurilor de
muncă a celor angajaţi în aceste activităţi de variaţiile conjuncturale sau
creşterea insecurităţii sociale, locul de muncă încetând să mai fie o garanţie
contra sărăciei.
În statele vest-europene gradul crescut de sindicalizare a forţei de
muncă, acţionând alături de un sistem de impozitare mai ridicată, a dus la o
altă traiectorie de expansiune a populaţiei ocupate în servicii. Acţiunea sindicatelor a făcut ca în unele ţări (RFG şi mai ales Suedia) salariile din industrie şi cele din servicii să fie relativ apropiate. De aici au decurs mai multe
consecinţe şi anume: a) orientarea consumului individual mai mult spre bunuri decât spre servicii; b) se preferă activităţi finanţate din fondurile sociale,
în dauna celor individuale, aceasta fiind consecinţa şi a sistemului de impozitare; c) existenţa salariilor ridicate în servicii, acordarea din punct de vedere salarial, a aceluiaşi statut serviciilor ca şi cel al industriei a făcut ca progresul tehnic să fie pe scară largă introdus în mai toate activităţile sectorului
terţiar. Prin automatizare s-au eliminat o serie de munci cu un mare consum
de forţă de muncă şi care în alte ţări sunt slab remunerate. În general, nu
există o opoziţie faţă de introducerea noilor tehnologii în diferitele tipuri de
servicii. Aceste inovaţii sunt de cele mai multe ori utilizate pentru îmbunătăţirea prestaţiilor şi nu conduc la scăderi importante ale forţei de muncă utilizate(15).
Costurile salariale mai mari ale activităţilor de servicii au fost compensate în economia Suedeză prin flexibilitatea forţei de muncă. Spre deosebire de alte ţări unde principala componentă a flexibilizării pieţei forţei de
muncă o constituie acceptarea de salarii mai scăzute în anumite activităţi
din sectorul de servicii, cerându-se astfel premisele pentru un dualism social
şi blocarea comunicării între diferitele segmente ale ofertei de forţă de muncă, în Suedia flexibilitatea a fost asigurată de mobilitatea forţei de muncă,
dar şi de preluarea de către stat a unor pârghii care să ducă la o cât mai
bună ajustare a cererii şi forţei de muncă.
Dezvoltarea în continuare a serviciilor în cadrul acestui model de
ocupare a forţei de muncă întâmpină o serie de greutăţi. Ecartul mic dintre
salarii, coroborat cu insuficienţa fluxului de ieşire din învăţământul postsecundar a dus la o penurie de forţă de muncă calificată (61%) dintre
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intreprinderi acuză acest fenomen. Pentru combaterea acestor fenomene sa încercat o anumită derogare de la cadrul instituţional existent,
autorizându-se în 1982 recurgerea la contractele de muncă pe durată determinată.
Cele prezentate duc la concluzia că sporirea locurilor de muncă din
servicii are loc pe fondul unor condiţii care diferă de la o ţară la alta atât în
ce priveşte factorii care determină acest proces, dar şi în ce priveşte modul
de realizare a ajustărilor structurale, traiectoria creşterii economice sau
segmentarea pieţei forţei de muncă.

3.4. Starea actuală a ocupării forţei de muncă în sectorul
de servicii în României
Chiar dacă în cursul anului 1990 nu se poate vorbi, în cazul ţării noastre, de acţiunea unor mecanisme proprii unei economii de piaţă, sub impactul liberalizării activităţii economice structura ocupaţională s-a modificat
semnificativ. Populaţia ocupată a căzut cu circa 106 mii de persoane. Pe
acest fundal principalele modificări din structura ocupaţională au constatat
în deplasările de forţă de muncă din sectorul industrial şi de construcţii spre
agricultură şi mai ales spre servicii.
Populaţia ocupată în sectorul de servici a crescut cu 120, 7 mii persoane (tabelul nr. 2). În fapt, aceste tendinţe au avut într-o anumită măsură
un rol de reechilibrare a structurii ocupaţionale, de acoperire a unor goluri
de personal generate de alocarea defectuasă a surselor umane în economie de comandă sau de modificarea stimulentelor care susţineau diferitele
activităţi.
Tabelul nr. 2
Populaţia ocupată în sectorul terţiar
la 1 ianuarie 1990 şi 1 ianuarie 1991
Ramuri

Transporturi, din care:
- salariaţi
- cărăuşi particulari
- personal asociaţii cooperatiste
Telecomunicaţii
Circulaţia mărfurilor, din care:
- salariaţi
- personal asociat
- vânzători particulari

1 ian.
1 ian.
Creştere
1990
1991
1991/1990
mii pers. mii pers. mii pers.
%
675,3
655,1
-20,2
-3,0
623,8
609,4
-14,4
-2,3
51,3
45,5
-5,8
-11,3
0,2
0,2
0,0
81,8
97,2
15,4
18,8
648,9
678,5
29,6
4,6
643,0
638,0
-7,0
-1,1
3,9
4,2
0,3
7,7
2,0
38,3
36,3
1815,0
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Ramuri

Gospodărie comunală, de locuinţe şi alte prestări
servicii, din care:
- salariaţi
- personal asociaţii coop.
- personal ad-ţie clădiri
- meseriaşi particulari
- personal casnic angajat
Învăţământ, cultură, artă din care:
- salariaţi
- personal grădiniţe CAP
- liber profesionişti
Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
Ocrotirea sănătăţii
Finanţe, credit, asigurări
Administraţie, din care:
- salariaţi
- avocaţi şi personal din colegii
Uniuni, asociaţii, culte, din care:
- salariaţi
- liber profesionişti
Alte ramuri ale economiei naţionale
- salariaţi
- personal asociaţii intercoop.
Total sector terţiar

1 ian.
1 ian.
Creştere
1990
1991
1991/1990
mii pers. mii pers. mii pers.
%
533,6
469,5
1,2
33,3
10,4
19,2
372,8
364,3
2,1
6,4
141,2
292,3
35,3
53,8
50,2
3,6
14,7
11,0
3,1
104,0
103,3
0,7
2953,7

527,7
442,7
0,5
35,1
30,6
18,8
452,2
443,2
9,0
133,3
303,9
43,8
67,9
64,5
3,4
16,5
11,8
4,7
98,3
97,6
0,7
3074,4

-5,9
-26,8
-0,7
1,8
20,2
-0,4
79,4
78,9
-2,1
2,6
-7,9
11,6
8,5
14,1
14,3
-0,2
1,8
0,2
1,6
-5,7
-5,7
120,7

-1,1
-5,7
-58,3
5,4
194,2
-2,1
21,3
21,3
-100,0
40,6
-5,6
4,0
24,1
26,2
20,5
5,6
12,2
1,7
51,6
-5,5
-5,5
0,0
4,1

Sursa: CNS, Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 1991.

Succint, principalele modificări ale populaţiei ocupate în sectorul secundar au fost:
a) Învăţământul, cultura arta au înregistrat cea mai mare creştere absolută a persoanelor ocupate (cca 80.000 persoane). Sporul este consecinţa existenţei în perioada anterioară a unui deficit cronic de personal în aceste activităţi.
b) Şi în alte activităţi anterior considerate “neproductive” (ocrotirea
sănătăţii, administraţie, uniuni, asociaţii, culte) numărul de persoane ocupate s-a mărit într-o proporţie însemnată. Este interesant de observat că activităţile: “neproductive”, menţionate la punctele a) şi b) au determinat aproape
90% din sporul populaţiei ocupate în sectorul serviciilor (cca 107 mii persoane).
c) Noi locuri de muncă au fost create în telecomunicaţii (15,6 mii). În
această ramură se prevede crearea şi în anii următori a noi locuri de muncă, datorită acţiunii conjugate atât a factorului tehnologic (explozie informa-

270
ţională), a necesităţii extinderii şi modernizării reţelei de telecomunicaţii, dar
şi a trecerii la economia de piaţă care presupune, pentru a funcţiona eficient, un sistem de comunicaţii bine pus la punct.
d) Scăderi semnificative ale efectivelor s-au produs în transporturi (20
mii persoane).
e) În cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică diminuarea cu
circa 8000 persoane a numărului de personal a avut ca principală cauză
diminuarea activităţii de investiţii, a efortului uneori forţat de asimilare a unor
noi produse, ca şi scăderii posibilităţilor de finanţare de la buget a unor activităţi de cercetare aplicativă. Fără îndoială, că o asemenea tendinţă este
negativă, ea impietând asupra posibilităţilor de relansare rapidă a economiei
româneşti.
f) Crearea a 8,5 mii noi locuri de muncă în cadrul serviciilor financiare
(finanţe, credite, asigurări) este practic consecinţa subdimensionării în cadrul economiei centralizate a numărului personalului din aceste activităţi vor
fi şi în viitor creatoare de noi locuri de muncă. Mersul spre economia de piaţă înseamnă, printre alte procese, şi crearea unui sistem de instituţii, între
care cele financiare şi bancare deţin un loc important. În funcţie de etapele
care vor fi parcurse, ocuparea în sectorul serviciilor financiare va avea trăsături specifice. S-ar putea ca numărul de noi locuri de muncă să fie mai
mare într-o primă fază de creare a acestor situaţii. Ulterior, în faza de dezvoltare şi maturizare a sistemului financiar-bancar, de dotare cu tehnica
modernă de calcul numărul şi ritmul de creare a noi locuri de muncă ar putea să scadă. Concomitent, pe măsură ce prestaţiile se vor diversifica, iar
complexitatea acestora va creşte, vor spori şi exigenţele profesionale pentru
forţa de muncă angajată în acest domeniu.
g) Populaţia ocupată în circulaţia mărfurilor a crescut în decursul anului 1990 cu aproape 30000 persoane. Pe acest fond s-au produs importante
mutaţii în ceea ce priveşte statutul lucrătorilor. A scăzut cu 7 mii persoane
numărul salariaţilor din întreprinderile comerciale de stat. În schimb, a sporit
cu peste 36 mii numărul persoanelor angajate în întreprinderile comerciale
de stat. În schimb, a sporit cu peste 36 mii numărul persoanelor angajate în
întreprinderile comerciale private. Privită în mod relativ, creşterea este vertiginoasă (de 19 ori).
În absenţa măsurilor de privatizare pe scară largă a activităţilor legate
de circulaţia mărfurilor, sporirea numărului de vânzători particulari nu poate
fi interpretată ca un semn al posibilităţilor de plasare a forţei de muncă disponibilizate din industrie, în sfera serviciilor. Ea este mai mult un reflex al
existenţei în economia românească a unor dezechilibre majore între volumul şi structura cererii şi cea a ofertei. În aceste condiţii, există numeroase
“stimulente” pentru ca numeroase persoane să se angajeze în activităţi de
comerţ, cu sau fără aprobare legală. Persistenţa unei penurii cornice la une-
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le produse poate conduce la multiplicarea celor angajaţi în sfera comercializării produselor, fără ca să mai existe vreo legătură între acest număr şi volumul fizic al produselor desfăcute. În acelaşi timp, această situaţie conduce
şi la o pulverizare a comerţului, la practicarea unui sistem de preţuri care
diferă sensibil de la un agent economic la altul, pentru produse similare, ceea ce se constituie în cele din urmă ca un factor de instabilitate economică.
Tendinţa de creştere, mult peste necesar, a proporţiei populaţiei care
obţine venituri din diferite forme de comerţ este o consecinţă atât a penuriei
de produse, dar şi a unor lacune existente în cadrul legal privind activitatea
micilor întreprinzători particulari (Decretul nr. 54/1990).
Caracterul sistematic al legislaţiei adoptate în prima fază a tranziţiei
ca şi lipsa unor resurse însemnate de capital şi a experienţei manageriale
au făcut ca mica întreprindere privată să nu îşi joace încă rolul scontat în
dezvoltarea serviciilor, a dinamizării vieţii economice. Chiar şi în aceste
condiţii s-a adunat o experienţă care permite tragerea unor concluzii interesante. Astfel, întreprinderile private formate pe baze asociative au dovedit o
stabilitate mai mare decât întreprinderile individuale sau lucrătorii pe cont
propriu. Cele mai multe dintre ele au ca obiect desfăşurarea unor activităţi
care, din punct de vedere statistic, sunt clasificate ca aparţinând sectorului
de servicii, aşa cum se observă din tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3
Numărul de societăţi comerciale cu capital privat, pe tipuri
de activităţi, pe total ţară şi în câteva judeţe, în luna iulie 1991
Total ţară:

nr.
%
Mun. Bucureşti: nr.
%
Jud. Constanţa: nr.
%
Jud. Iaşi:
nr.
%
Jud. Timiş:
nr.
%
Jud. Teleorman: nr.
%

Total societăţi Activităţi Comerţ Alimentaţie Turism Prestări
comerciale
productive
publică
servicii
15786
2930
4795
3777
788
3496
100,0
18,56
30,37
23,93
4,99 22,15
1981
230
687
611
316
137
100,0
11,61
34,68
30,84
15,95 6,92
423
13
159
120
63
68
100,0
3,07
37,59
28,37
14,89 16,08
252
78
80
76
6
12
100,0
30,95
31,75
30,16
2,38
4,76
810
80
350
120
30
230
100,0
9,88
43,21
14,81
3,70 28,40
31
31
100,0
100,0
-

Sursa: Date preluate de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Din tabelul de mai sus reiese că la nivelul întregii ţări aproape o treime din numărul societăţilor comerciale cu capital privat (30,37%) desfăşoa-
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ră activităţi de comerţ. Dacă la numărul acestor societăţi se adaugă cel al
societăţilor care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică (23,93%), prestări servicii (22,15%) şi turism (4,99%) rezultă că mai mult de 80% din totalul întreprinderilor private au obiect de activitate legat de sectorul de servicii.
Din punct de vedere al repartizării teritoriale există mari diferenţe de
la un judeţ la altul. Titlul de exemplu se poate arăta că în municipiul Bucureşti funcţionau 12,55% din totalul celor 15786 societăţi comerciale înregistrate pe plan naţional, comparativ cu 2,68% în judeţul Constanţa, 1,60% în
judeţul Iaşi, 5,13% în judeţul Timiş şi 0,20% în judeţul Teleorman. Numărul
de societăţi comerciale cu capital privat este într-o anumită legătură cu mărimea oraşelor din judeţele respective, cu gradul de dezvoltare al acestora,
ca şi de posibilităţile de contactare a unor parteneri externi.
Datorită unor condiţii locale ponderea diferitelor activităţi ale respectivelor societăţi comerciale diferă de la un judeţ la altul. În cele cinci unităţi
administrativ-teritoriale analizate, ponderea societăţilor care desfăşoară activităţi de comerţ este superioară mediei pe ţară. De altfel, în judeţul Teleorman toate cele 31 societăţi comerciale cu capital privat sunt cantonate în
domeniul comerţului.
Ponderea numărului societăţilor comerciale private din alimentaţia
publică este superioară mediei pe ţară în municipiul Bucureşti judeţul Constanţa şi judeţul Iaşi, iar sub această medie se situează judeţul Timiş.
Cât priveşte ponderea societăţilor ce-şi propun să efectueze prestări
de servicii, aceasta se situează peste media naţională în judeţul Timiş. Municipiul Bucureşti, judeţul Constanţa şi judeţul Iaşi au ponderi a căror mărime este cu mult mai mică decât media pe ţară. Datorită unor factori specifici, societăţile comerciale private cu profil turistic prezintă un grad ridicat de
concentrare în teritoriu. Aproape jumătate (48%) din numărul lor îşi au sediul în Bucureşti şi judeţul Constanţa având în vedere condiţiile în care a demarat procesul de creare a micilor întreprinderi, evoluţia profilului de activitate este până la un punct normală. Lipsa capitalului necesar desfăşurării
unor activităţi de amploare, ca şi cea a cunoştinţelor de management face
ca atenţia înteprinzătorilor să se îndrepte spre domenii unde capitalul avansat este mai mic, iar rotaţia acestuia este mai rapidă (comerţ, alimentaţie
publică). Tendinţa a fost susţinută şi de creşterea în prima parte a anului
1990 a veniturilor reale, ceea ce a condus, în condiţiile persistenţei penuriei
de bunuri de consum, la manifestarea efectului de demonstraţie. Aceasta a
făcut ca întreprinderile care desfăşurau activităţi de comerţ să fie rentabile
chiar şi o perioadă de timp după ce sub efectul “liberalizării” preţurile au
crescut sensibil. Persistenţa efectului de demonstraţie, în condiţiile în care
activităţile legate de poducţia materială nu cunosc o relansare substanţială,
poate aduce grave prejudicii pe termen lung, conducând la creerea unor
structuri dezarticulate ale economiei(16).
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În acelaşi timp, deşi până acum a fost eliberat un număr mare de autorizaţii de funcţionare (peste 143000) pentru micile întreprinderi private,
forţa de muncă atrasă în aceste activităţi este însă nesemnificativă. Din datele ministerului muncii şi protecţiei sociale reiese că pentru aceste întreprinderi erau înregistrate în luna iulie 1991 la Camerele de muncă numai
62589 contracte de muncă şi asigurări sociale (48614 contracte de muncă
şi 13975 contracte de asigurări sociale).
Se poate concluziona că doar o mică parte a potenţialului acestor tipuri de întreprinderi de creare a noi locuri de muncă este utilizată. Cu titlu
de exemplu, se poate arăta că numai în municipiul Bucureşti, în condiţiile
unei bune funcţionări şi al asigurării diferitelor facilităţi s-ar putea, potrivit
calculelor efectuate de oficiul municipal de forţă de muncă şi protecţiei socială, ca micile întreprinderi private să angajeze cca 208000 persoane.
Faptul că până în prezent sectorul micilor întreprinzători a creat un
număr nesemnificativ de locuri de muncă se datoreşte unor cauze, dintre
care menţionăm:
a) nu întotdeauna simpla înregistrare a unor firme înseamnă că acestea desfăşoară o activitate susţinută care să ducă la angajarea de
personal suplimentar. Cauzele unei astfel de situaţii sunt multiple,
mergând de la dificultăţile de aprovizionare şi organizare a activităţii până la existenţa unor firme de întreprindere, care nu cer un
personal numeros;
b) nu în puţine cazuri aceste firme angajează, sau au drept patroni,
persoane care deţin mai multe locuri de muncă. Rezultă că aceste
mici întreprinderi pot acţiona în unele cazuri mai mult pentru susţinerea veniturilor unor categorii sociale afectate de creşterea preţurilor şi mai puţin pentru angajarea suplimentară de forţă de muncă.
Rezultă că potenţialul de ocupare şi utilizare a forţei de muncă al micilor întreprinderi este cu mult mai mare decât apare în statistici. Pentru ca
acest potenţial să devină realitate, cunoaşterea cererii reale de forţă de
muncă pentru acest sector economic în formare este esenţială. Deocamdată, cererea de forţă de muncă şi implicit angajarea personalului s-a realizat
mai mult prin canalele informale decât de cele formale (oficiile de forţă de
muncă). Aceste fenomene ne permit să tragem concluzia că piaţa forţei de
muncă încă nu lucrează, că datorită unor distorsiuni ale sistemului informaţional nu se realizează o alocare eficientă a forţei de muncă între diferitele
activităţi economice.
Din punct de vedere formal cererea de forţă de muncă concretizată
prin locurile de muncă disponibile comunicate de către agenţii economici la
oficiile de forţă de muncă şi protecţie socială se manifestă mai mult în meserii specifice industriei şi mai puţin pentru cele specifice serviciilor. Este
vorba în special de meserii pentru care şi anterior anului 1990 existau defici-
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te (dulgheri, betonişti, instalatori, zidari). Acestea pentru meserii reprezentau cca 41% din totalul celor 6313 locuri de muncă disponibile la data de 15
august 1991. Meseriile specifice industriei în cadrul muncitorilor calificaţi
reprezintă 69,1%. În profil teritorial, mărimea şi structura locurilor de muncă
disponibile diferă sensibil de la un judeţ la altul. Din cele 22 de judeţe care
aveau locuri de muncă disponibile, în 17 dintre acestea proporţia locurilor de
muncă solicitând meserii calificate specifice industriei, care mai mare de 65%.
Faptul că sectorul de servicii nu este încă apt pentru a crea un număr
important de noi locuri de muncă reiese şi din prospectarea pieţei forţei de
muncă din municipiul Bucureşti, efectuată de Oficiul de forţă de muncă şi
ocrotiri sociale.
Tabelul nr. 4
Număr de locuri de muncă posibil a fi create în municipiul Bucureşti
Oraşul Bucureşti
Sectorul Agricol Ilfov
Mun. Bucureşti

Sector primar şi secundar
nr.
%
6280
70,57
1955
90,38
8235
74,44

Sector terţiar
Total
nr.
%
nr.
%
26,20
29,43 8900 80,4
208
9,62 2163 19,6
2828
25,56 11063 100,0

Referitor la perspective creării de noi locuri de muncă pe termen scurt
în municipiul Bucureşti se impun câteva concluzii, şi anume:
a) numărul cel mai mare de noi locuri de muncă posibil de creat în
zona urbană se cantonează în construcţii sau investiţii;
b) în lipsa unor iniţiative locale în comunele suburbane, care să vizeze în mod expres dezvoltarea serviciilor, cererea de forţă de muncă suplimentară se cantonează mai ales în domeniul construcţiilor.
Aceasta este şi urmarea inexistenţei încă a unei infrastructuri
adecvate dezvoltării serviciilor tipice micilor localităţi. În consecinţă,
într-o primă fază, cererea de forţă de muncă în sectorul serviciilor
va fi destul de mică.
Concluziile acestei prospectări sunt interesante, dar ele trebuie să fie
private şi cu o anumită rezervă. În această analiză nu s-au luat în calcul o
serie de domenii social-culturale care pot să ofere posibilităţi de creare a noi
locuri de muncă (învăţământ, cultură, sănătate). Nu s-au putut identifica posibilităţile reale ale colectivităţilor locale pentru crearea de noi locuri de
muncă. Desigur că indentificarea iniţiativelor colectivităţilor locale, văzând
creerea de noi locuri de muncă este într-o anumită măsură determinată şi
de caracterul încă provizoriu al puterii locale, de rezolvarea încă a unor probleme importante ale aplicării legii fondului funciar. Dar, în acelaşi timp vor
trebui perfecţionate şi metodele de investigare a modificărilor care apar pe
piaţa forţei de muncă.
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3.5. Pârghii pentru sporirea contribuţiei sectorului de servicii
la realizarea unui grad ridicat de ocupare a forţei de muncă
Din cele arătate până acum a reieşit că sectorul de servicii poate să
reprezinte o sursă de echilibrare a pieţei forţei de muncă numai dacă se ţine
cont şi de acţiunea celorlalţi factori ce condiţionează obţinerea performanţei
la nivelul macroeconomic.
Pentru realizarea acestui deziderat este recomandabil ca, pornind de
la trăsăturile specifice ale locurilor de muncă în sectorul de servicii, să se
acţioneze pentru creerea unui mecanism care să asigure atât valorificarea
potenţialului de ocupare, cât şi evitarea pierderilor de eficienţă generate de
tendinţa de asigurare, cu orice preţ, a terţializării structurilor ocupaţionale.
Potenţialul de creare a noi locuri de muncă în anumite activităţi (învăţământ, ocrotirea sănătăţii, cultură, artă) este substanţial(17), singura restricţie constituind-o resursele financiare pe care societatea este dispusă să le
aloce pentru respectivele destinaţii. Totodată, unele studii atrag atenţia că
supralicitarea caracterului munco-intensiv al serviciilor, încercarea de a rezolva problemele ocupării numai prin intermediul acestui sector(18)poate duce la pierderi sensibile de eficienţă, la căderea posibilităţii de adaptare la
schimbările induse de progresul tehnologic.
Din această cauză, creşterea ponderei populaţiei ocupate în servicii
este recomandabil să se realizeze având la bază o strategie referitoare la
rolul pe care diferitele activităţi le au în cadrul complexului economic naţional. Pentru a menţine sau chiar a spori eficienţa ocupării forţei de muncă din
servicii, va fi necesar să se restructureze în primul rand sectorul producător
de bunuri. Dezvoltarea sectorului terţiar care nu se sprijină pe un sector producător de bunuri bine pus la punct şi nu este strâns corelată
cu evoluţia acestuia sporeşte gradul de vulnerabilitate al economiei
naţionale.
Deoarece sectorul secundar apare în condiţiile reducerii producţiei
subnivelul anului 1980, ca fiind sectorul cu cea mai ridicată rată de
supraocupare, rezultă că formarea stimulentelor pentru favorizarea transferului de forţă de muncă din industrie şi construcţii spre servicii va avea o
importanţă hotărâtoare.
Crearea cadrului stimulativ pentru dezvoltarea serviciilor include:
a) Schimbarea modului de formare a preţurilor. Faptul că în sistemul
economiei de comandă preţurile pentru multe dintre serviciile de consum
social erau relative mici, a avut drept consecinţă în momentul tranziţiei la
economia de piaţă creşteri massive ale preţurilor.
Datorită unor condiţii specifice ce ţin de evoluţia în ansamblu a economiei naţionale şi a conjuncturii externe defavorabile, liberalizarea preţurilor nu a dus la stimularea ofertei de servicii. Creşterile sensibile ale preţuri-
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lor, în cazul serviciilor comerciale pentru populaţie, au dus la ruperea legăturii dintre evoluţia volumului fizic şi a celui valoric, aşa cum rezultă din tabelul nr. 5.
Tabelul nr. 5
Serviciile comerciale prestate populaţiei în trimestrul I 1991,
comparativ cu trimestrul I 1990

Total servicii, din care:
1. Agrozootehnice şi veterinare
2. Cu character industrial
3. În construcţii
4. De cazare hotelieră, turism, agreement
5. De poştă şi telecomunicaţii, radioteleviziune şi
publicit.
6. Personale (frizerie, coafură, artă fotografică etc.)
7. Ocrotirea sănătăţii, sport, cultură, din care:
- ocrotirea sănătăţii
- cultură, ştiinţă, artă
8. De transport
9. De gospodărie comunală şi locativă, din care:
- distribuire energie electr.
- distribuire energie termică
- distribuire gaze
10. Chirii
11. Alte servicii

Trim. I. 1991 în % Structura (%)
faţă de tr. I. 1990
Indice
Indice Trim. I Trim. I
prestări preţuri 1990
1991
fizice
92,8
140,8
100,0 100,0
114,2
100,0
0,4
0,4
85,7
166,7
17,6
19,2
200,3
109,4
1,4
2,4
114,5
187,5
3,3
5,4
98,8
79,2
103,5
110,2
97,8
76,1
107,2
99,7
116,5
129,4
104,6
96,7

118,4
154,1
135,4
103,2
158,3
163,6
107,3
100,0
100,0
100,0
100,0
230,6

10,3
3,4
2,8
0,9
1,5
23,2
35,1
7,4
12,8
3,1
7,9
2,5

9,3
3,1
3,0
0,8
1,8
22,1
30,9
5,7
11,4
3,1
6,3
4,2

Sursa: CNS, Serviciile comerciale prestate populaţiei în trimestrul I 1991.

Comparativ cu trimestrul I 1990, în trimestrul I 1991, volumul fizic al
prestaţiilor serviciilor comerciale către populaţie a fost de numai 92,8%.
Creşterile massive de preţuri au făcut ca la unele tipuri de servicii nivelul
prestaţiilor să scadă cu mai mult de 10%. Serviciile la care preţurile au rămas constante au cunoscut sporiri ale prestaţiilor, uneori în proporţii însemnate (peste 11%). La unele tipuri de servicii (de construcţii, turism, cazare
hotelieră, agrement, ocrotirea sănătăţii, gospodărie comunală şi locativă)
prestaţiile fizice au crescut concomitent cu sporirea uneori substanţială a
indicelui preţurilor.
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Creşterea sensibilă a preţurilor şi mărirea decalajului dintre evoluţia
preţurilor şi cea a veniturilor constituie un factor de frânare a dezvoltării serviciilor. Scăderea veniturilor reale ar putea conduce la limitarea cererii populaţiei pentru servicii numai la cele care sunt absolut necesare. În acelaşi
timp, persistenţa unor puternice presiuni inflaţioniste generează o stare de
dezechilibru accentuat al economiei. Preţurile nu mai pot reflecta adecvat
realitatea de pe piaţă. În aceste condiţii este greu de calculat costurile şi
beneficiile aferente unor servicii de o complexitate ridicată cum sunt turistice. Drept urmare, apar blocaje în calea extinderii acestor tipuri de servicii şi
implicit pentru cererea de noi locuri de muncă.
b) Modificări ale cadrului legislativ astfel încât, să se favorizeze dezvoltarea sectorului de servicii, concomitent cu creşterea calităţii prestaţiilor.
Anumite lacune existente în legislaţia economică, luarea în grabă a unor
hotărâri referitoare la activitatea întreprinderilor private care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul serviciilor au făcut ca sectorul de servicii să nu joace
rolul scontat iniţial în dinamizarea economiei şi în combaterea creşterii şomajului.
Prin modificarea cadrului legislativ ar putea fi definit cu claritate rolul
pe care îl vor avea colectivităţile locale în dezvoltarea sectorului de servicii.
Stimularea iniţiativei pe plan local ar putea asigura punerea în valoare a
unor resurse economice şi de forţă de muncă încă nefolosite. În acest fel, sar crea un număr deloc neglijabil de locuri de muncă în activităţile legate de
turism, de recreere şi petrecere a timpului liber sau de domeniul socialcultural. O deosebită atenţie este necesară să fie acordată asigurării respectării normelor de calitate a prestaţiilor. În condiţiile existenţei unei penuri
accentuate de resurse atât materiale, cât şi financiare existenţei unei penurii
accentuate de resurse atât materiale, cât şi financiare, la care mai este de
adăugat şi lipsa concurenţei, creşterile de preţuri nu reflectă decât în puţine
cazuri sporirea calităţii, ci, de cele mai multe ori, situaţia de care piaţa serviciilor va fi în cea mai mare parte o piaţă a cumpărătorului, este necesar să
se asigure creerea şi funcţionarea unor organisme de control al calităţii
prestaţiilor. Preocuparea pentru sporirea calităţii serviciilor este recomandabil să fie abordată nu doar ca un mijloc de protecţie a consumatorului, ci şi
ca o modalitate de dezvoltare a prestaţiilor. Actualmente, una dintre piedicile deloc neglijabile în calea cererii de noi locuri de muncă în servicii o constituie tocmai slaba calitate a acestora.
c) Nivelul preţurilor şi a calităţii prestaţiilor, corelaţiile care se stabilesc
între acestea sunt determinate într-o măsură importantă nu numai de calitatea factorilor de producţie utilizaţi sau de raportul cerere-ofertă, ci şi de modul de impozitare a activităţilor economice. O fiscalitate puternică, deşi produce venituri bugetare ridicate necesare pentru efectuarea cheltuielilor tot
mai mari ale statului, nu constituie un stimulent pentru dezvoltarea serviciilor. Şi acesta din două motive.
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Primul motiv este că o impozitare ridicată conduce la creşterea substanţială a preţului prestaţiilor, care le poate face inaccesibile pentru largi
categorii ale populaţiei.
Al doilea motiv îl constituie faptul că actuala formă de impozitare ( impozitul pe circulaţia mărfurilor) nu stimulează descentralizarea activităţii întreprinderilor, ci, în primul rând, integrarea în cadrul aceleiaşi firme a cât mai
multor activităţi sau faze tehnologice. În ţările cu economie de piaţă dezvoltată utilizarea în impozitare a taxei pe valoarea adăugată a dus, în general,
la descreşterea sarcinilor fiscale ale întreprinderilor.
Acest sistem de impozitare are drept efect şi stimularea dezvoltării
servicilor pentru producţie(19), reliefarea mai bună a rolului pe care serviciile
îl au în cadrul unei economii de piaţă. Introducerea acestui tip de impozit
necesită însă o pregătire minuţioasă, o înţelegere deplină a mecanismelor
pe baza cărora au loc relaţiile dintre agenţi economici, ca, de altfel, şi importante perfecţionări ale sistemului informaţional al activităţii economice. Până
la aplicarea sistemului taxei pe valoarea adăugată se cer realizate unele
corecţii ale impozitării activităţii din servicii astfel încât să se poată stimula
în mod real acele iniţiative care pot conduce la cererea unor noi locuri de
muncă şi să se descurajeze activităţile cu caracter speculativ.
d) Conceperea stimulentelor pentru creşterea populaţiei ocupate în
servicii trebuie să aibe în vedere o remodelare a raporturilor în care să se
afle valoarea adăugată de acest sector comparativ cu celelalte sectoare
economice. Experienţa ţărilor dezvoltate arată că sporirea populaţiei ocupate în serviciu a urmat unei creşteri în acest sector a ratei profitului(20), ca şi
unor modificări în mărimea relativă a salariilor în raport cu cele din industrie.
e) Creşterea numărului celor ocupaţi în servicii va fi substanţial influenţată de mărimea salariilor practicate.
Examinând mărimea salariilor nete în sectorul de servicii din ţara
noastră în decursul trimestrului III în 1991 (tabelul nr.6) se poate constata
că diferenţierea salariilor medii între activităţile care compun sectorul terţiar
nu este foarte accentuată. Raportul dintre salariul mediu cel mai ridicat
(transporturi) şi cel mai scăzut (alte ramuri economice) a fost de 160,7%.
Diferenţierea salariului este consecinţa acţiunii mai multor grupe de factori.
Activităţile cu salariile medii cele mai ridicate şi care se situează deasupra
salariului mediu din industrie, apropiat, la rândul său, de salariul mediu al
economiei naţionale, se numără printre cele legate organic de noile tehnologii (telecomunicaţii), posedă o forţă de muncă înalt calificată (învăţământ,
finanţe, bănci, asigurări) sau reprezintă sectoare de importanţă strategică
pentru economia naţională, având în acelaşi timp un grad de sindicalizare
ridicat (transporturi). Uşor sub salariul mediu din industrie se aflau cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, informatica ocrotirea sănătăţii
(98,4-99,8%), în timp ce unele activităţi tradiţionale (circulaţia mărfurilor,
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turism, gospodărie comunală, unităţi service din industrie, servicii neclasificate etc.) apăreau ca având cele mai mici salarii.
Tabelul nr. 6
Diferenţierea salariului mediu în unele activităţidin sectorul
de servicii comparative cu salariul mediu pe ţară
şi cei din industrie, în trimestrul II 1990
Activitatea

Unităţi service din industrie
Spălătorii şi alte serv. neclasificate
Transporturi
Telecomunicaţii
Circulaţia mărfurilor
Turism
Gospodărie comunală
Cercetarea ştiinţif. şi dezv. tehnologică
Informatică
Învăţământ
Cultură şi artă
Ocrotirea sănătăţii
Asistenţă socială şi asig. sociale
Administraţia centrală şi locală
Finanţe, bănci, asigurări
Organizaţii obşteşti
Alte ramuri economice

Nivelul saFaţă de:
lariului me- Media*) na- Media**) pe andiu (lei)
ţională
samblul indus(%)
trie (%)
6057
86,1
85,8
5359
76,2
75,9
8143
315,7
75,9
8136
115,6
115,3
5996
85,2
84,9
5502
78,2
77,9
6498
92,4
92,1
6997
99,5
99,1
7042
100,1
99,8
8042
114,3
113,9
6210
88,3
88,0
6949
98,8
98,4
6526
92,8
92,4
6587
93,6
93,3
8078
114,8
114,4
6265
89,1
88,8
5071
72,1
71,8

*)Salariul mediu net pe total economie = 7035 lei.
**) Salariul mediu net în industrie = 7059 lei.
Sursa: CNS, Muncă şi salarii – trimestrul II 1991.

Pentru a se asigura un transfer fără convulsii al forţei de muncă actualmente supraocupată în industrie spre activităţi specifice serviciilor, evoluţia raporturilor salariale interramuri va juca un rol deloc neglijabil. Având în
vedere penuria de servicii s-ar putea chiar ca, funcţie de evoluţia mărimii şi
structurii veniturilor reale, într-o primă fază, unele dintre servicii să poată
oferi salarii mai mari decât cele din industrie. În acelaşi timp, prin măsurile
adoptate pe plan legislativ se poate evita ca unele activităţi din sectorul de
servicii să devină poli de atracţie pentru economia subterană, bulversând
funcţionarea pieţei forţei de muncă.
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f) Pornind de la marea diversitate a activităţilor desfăşurate, sectorul
de servicii nu trebuie considerat apriori ca fiind cel al salariilor joase sau al
discriminării.
Unele segmente ale acestui sector mai expuse la implementarea noilor tehnologii pot deveni prin excelenţă regiuni de “salarii înalte”. Sistemul
de salarii din servicii ar trebui să îmbine acţiunea mecanismelor de piaţă cu
sistemul reglementărilor guvernamentale în scopul de a proteja şi a creşte
calitatea forţei de muncă, în condiţiile în care cerinţele de calificare din
acest sector au tendinţe divergente de evoluţie.
În serviciile cu caracter tradiţional în funcţie atât de posibilităţile introducerii noilor tehnologii, cât şi de modificările condiţiilor de acţiune pe piaţa
agenţilor economici, nivelul calificării poate să se menţină la cote scăzute
sau poate înregistra creşteri notabile. De exemplu, pentru desfăşurarea şi
extinderea activităţii turistice este necesar ca personalul să asigure aceste
prestaţii să fie bine pregătite în domenii specifice (managementul turistic şi
hotelier, cunoştinţe de limbi străine, de sociologie a culturii). Pătrunderea pe
scară tot mai largă a informaticii în multe dintre activităţile din sectorul terţiar
are efecte contradictorii. În cadrul serviciilor financiare, introducerea informaticii a condus atât la suprimarea unor locuri de muncă, de obicei caracterizate de sarcini repetitive şi a crescut cererea de forţă de muncă pentru
profesii cu un grad ridicat de calificare. În aplicaţiile realizate în cadrul serviciilor financiare, informatica se dovedeşte a fi creatoare de noi locuri de
muncă numai în măsura în care personalul angajat se dovedeşte creativ,
capabil să dezvolte noi metode de analiză a fluxurilor financiare.
Alături de serviciile tradiţionale, una dintre sursele importante de cerere de locuri de muncă o constituie noile tipuri de servicii (consulting, engineering etc.). Aceste servicii, contribuind de multe ori în mod esenţial la flexibilitatea funcţionării aparatului productiv, pretind o forţă de muncă înalt calificată. Dezvoltarea noilor tipuri de servicii presupune pentru forţa de muncă
angajată în aceste activităţi, pe lângă o sumă de cunoştinţe specifice şi o
capacitate sporită de a prelucra şi analiza o cantitate tot mai mare de informaţii. În multe dintre noile tipuri de servicii, utilizarea tehnicii de calcul electronic devine elementul determinant, permiţând diversificarea paletei serviciilor, atât sub aspectul prestaţiilor oferite consumatorilor, cât şi al caracteristicilor locurilor de muncă disponibile.
În acest fel serviciile pot conduce, în viitor, în condiţii de stabilitate
economică, la personalizarea profesiilor (adaptarea caracteristicilor locului de muncă la trăsăturile şi calităţile persoanelor angajate). În consecinţă
se poate stimula mai bine creativitatea, posibilitatea multiplicării legăturilor
dintre ramurile economice, care se poate constitui ca unul dintre factorii potenţiali de crearea noilor locuri de muncă.
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Caracteristicile menţionate ale unora dintre locurile de muncă din sectorul serviciilor le fac mult mai atrăgătoare pentru forţa de muncă tânără,
comparativ cu sectorul secundar(21). Acest fapt este evidenţiat de structura
pe vârste a forţei de muncă ocupate în noile tipuri de servicii. De exemplu,
în ţările dezvoltate cei care au sub 40 de ani constituie între 50 de ani şi
80% din totalul angajaţilor. În mare în timp pe măsură ce respectivele servicii numai constituie o noutate sau cererea de muncă pe care o emit pe piaţa
forţei de muncă se diminuează în intensitate vârsta medie tinde să crească(22).
Fenomenul prezentat ar putea să apară în economia românească, dat
fiind că cererea forţei de muncă pentru unele servicii, cum sunt cele financiare, este în perspectiva tranziţiei la economia de piaţă, foarte mare. Faptul
că aceste servicii necesită un număr important de personal cu studii superioare, şi că ele nu au mai fost practicate încă pe scară largă, conduce la preferinţa pentru angajarea de absolvenţi ai facultăţilor economice din ultimii
doi ani sau, oricum, pentru persoanele care se află în prima parte a activităţii lor profesionale.
Având în vedere că unele trăsături calitative ale forţei de muncă, apte
să susţină creşterea economică în general, şi dezvoltarea serviciilor, în special, sunt determinate şi de structura pe vârste, rezultă că această variabilă,
aparent doar demografică, ar trebui să fie luată în calcul şi la elaborarea
politicii de ocupare.
Existenţa unei forţe de muncă tinere în sectorul de serviciipoate constitui un avantaj deoarece, potenţial, tineretul este mai mobil, mai înclinat
spre acceptarea unor noi forme de ocupare şi de organizare a muncii. Pentru ca forţa de muncă tânără să-şi pună în valoare potenţialul în cadrul sectorului de servicii un rol important va reveni creării, cu ajutorul unui ansamblu de pârghii economice, a unui mecanism care, în lipsa unor memorii sociale referitoare la un sector de servicii foarte dezvoltat, să permită evitarea
efectelor negative generate de creşterea dezechilibrată a sectorului terţiar
(descalificarea, tendinţa spre constituirea unei economii subterane, dezvoltarea excesivă a serviciilor în detrimentul activităţilor producătoare de bunuri).
g) Transferul forţei de muncă din industrie spre servicii este recomandabil să se facă pornindu-se de la strategia ce va fi adoptată relativ la rolul
pe care industria îl va avea în cadrul complexului economic naţional. Studiile publicate într-o serie de ţări dezvoltate arată că, sub impactul noilor tehnologii, ponderea populaţiei ocupate în industrie ar putea scădea sensibil
(până la 10% din populaţia ocupată), forţa de muncă eliberată fiind absorbită de sectorul terţiar.Totodată, experţii avertizează că forţarea acestuia ar
putea conduce la apariţia în industrie a unor “întreprinderi golite”(23), incapabile să asimileze pe termen lung noile schimbări tehnologice.
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h) Valorificarea posibilităţilor de ocupare a forţei de muncă oferite de
sectorul de servicii implică schimbări sensibile ale comportamentului agenţilor economici. Dezvoltarea serviciilor este în bună măsură condiţionată de
implementarea unor metode de management specifice acestui sector.
Având în vedere specificul activităţilor de servicii, dar şi faptul că epocile de
tranziţie sunt cele în care spiritul întreprinzător înfloreşte cel mai mult(24) se
cere dezvoltată iniţiativa atât a întreprinzătorilor particulari, cât şi a forţei de
muncă care lucrează în servicii. Crearea acestui comportament de “căutare”
a posibilităţilor de sporire a ofertei, de descoperire a noi debuşee pentru
extinderea prestaţiilor, va fi hotărâtoare pentru creşterea ocupării în sectorul
terţiar.
i) Ţinând cont de caracterul eterogen al sectorului de servicii este recomandabil să se asigure o cât mai bună comunicare între diferitele segmente ale forţei de muncă ocupate în servicii, încercându-se eliminarea pe
cât posibil a dualizării excesive a pieţei forţei de muncă. Menţinerea comunicării între diferitele segmente ale populaţiei ocupate este importantă dacă
se are în vedere că şi în sectorul serviciilor sporirea numărului de locuri de
muncă nu este limitată. Şi aici, prin diferite măsuri de raţionalizare a muncii
sau de introducere de tehnologii economisitoare de forţă de muncă, apare
pentru unele activităţi, un efect de disponibilizare a unor categorii de lucrători. Or, tocmai o bună comunicare pe piaţa forţei de muncă între diferitele
activităţi poate să conducă la realocarea rapidă a forţei de muncă disponibilizate.
j) Un accent deosebit este necesar să fie pus pe comercializarea în
exterior a unei diversităţi cât mai mari de servicii. Extinderea activităţilor
sectorului terţiar, capacitatea acestuia de absorbţie a unei forţe de muncă
suplimentare va fi influenţată nu numai de situaţia de pe piaţa internă, ci şi
de alţi factori care afectează schimburile externe ale ţării noastre (convenţii
de colaborare, sistemul de preferinţe ale altor state pentru firmele româneşti). Menţinerea şi găsirea de noi debuşee pentru serviciile exportate va
depinde în mod hotărâtor de îmbunătăţirea nivelului profesional al forţei de
muncă. Experienţa unor ţări care, neavând tradiţie în unele tipuri de servicii,
au acordat o atenţie deosebită pregătirii profesionale a angajaţilor, arată că
aceste activităţi pot aduce o contribuţie substanţială la desfăşurarea cu eficienţă ridicată a comerţului exterior, la susţinerea creşterii economice.
Aceasta demonstrează că tendinţele de creare a unei economii orientate
spre servicii deplasează avantajul comparativ al resurselor naturale spre
forţa de muncă posedând un înalt nivel de calificare(25).
*
* *
Datorită unei situaţii economice complexe, evoluţiile de pe piaţa forţei
de muncă nu emit încă semnale clare în legătură cu tendinţele de structura-
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re a ocupării. Creşterea, în decursul ultimilor doi ani, a numărului celor ce
lucrează în sectorul serviciilor, a fost mai mult expresia destructurării vechiului model al ocupării forţei de muncă şi mai puţin începutul conturării
tendinţei de constituire a unui model specific economiei de piaţă.
Actualmente, problema principală pe piaţa forţei de muncă o reprezintă găsirea unor soluţii de protejare a locurilor de muncă ameninţate de diminuarea dramatică a producţiei datorită lipsei de resurse. Dar, după ce se va
fi realizat stoparea scăderii producţiei, iar activitatea economică îşi va fi reluat pulsul normal, se va putea aprecia că sporirea numărului şi a ponderii
populaţiei ocupate în servicii va constitui una dintre principalele coordonate
ale modelului de ocupare a forţei de muncă din ţara noastră.
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Capitolul 4
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ
În contextul abordării diferitelor mecanisme, pârghii şi instrumente cu
acţiune asupra înfăptuirii echilibrului pieţei forţei de muncă, învăţământul –
şi sistemul educaţional, în general – ocupă un loc deosebit.
Din raţiuni care ţin de viaţa reală, de experienţa economică şi socială
a tuturor ţărilor lumii, este deosebit de utilă tratarea învăţământului ca pârghie sau ca factor de echilibrare între cererea pentru forţa de muncă şi oferta pentru forţa de muncă. Dar, de aici nu trebuie să rezulte o simplificare a
constelaţiei de raporturi şi duble determinări între învăţământ şi piaţa forţei
de muncă, ambele fiind caracterizate mai mult prin legităţi, fenomene şi procese specifice.

4.1. Consideraţii preliminare
4.1.1. În accepţiunea sa cea mai largă, respectiv a dezvoltării umane,
educaţia şi învăţământul constituie un element de referinţă fundamental al
economiei şi societăţii.
Nu întâmplător, se constată existenţa unor preocupări apreciabile
pentru a măsura progresul uman, inclusiv din perspectiva unor indicatori
educaţionali.
După cum este cunoscut, în raportul PNUD pentru anul 1990 s-a utilizat, în premieră mondială, un indice complex şi compozit al dezvoltării umane (IDH). El combină venitul naţional atât cu rata alfabetizare a adulţilor,
cât şi cu speranţa de viaţă. Faţă de acest prim raport mondial asupra dezvoltării umane, în cel de-al doilea, publicat de PNUD pentru anul 1991, nivelul de educaţie a fost apreciat prin rata de alfabetizare a adulţilor şi stocul de
învăţământ sau numărul mediu de ani de şcoală ai populaţiei adulte.
În raport cu indicatorul dezvoltării umane (1), în anul 1990, în clasamentul a 58 de ţări industrializate Japonia se situa pe primul loc
(IDH=0,993), urmată de Canada şi Islanda (0,983), Suedia (0,982) şi Elveţia
(0,981), iar România pe ultimul loc (I DH=0,762).
Dacă este unanim acceptată ideia că finalitatea cea mai înaltă a învăţământului este formarea omului atunci apare foarte clar valabilitatea aprecierii lui Edgar Faure, una dintre marile personalităţi ştiinţifice din domeniul
educaţiei şi învăţământului, şi anume: “Economia prin ea însăşi nu este decât unul dintre aspectele educaţiei“(2).
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Întâlnirea dintre gândirea economică şi domeniul învăţământului nu
datează de ieri. Încă de la Wiliam Petty (“Essai d’arithmétique politique”) şi
Adam Smith (“The Wealth of Nations”, The Modern Library, London, 1937,
p. 99-102), învăţământul a fost sistematic abordat ca factor inclus atât în
analizele producţiei, cât şi ale repartiţiei.
4.1.2. Din perspectiva raporturilor între învăţământ şi piaţa forţei de
muncă, o importanţă majoră o are contactul cu piaţa bunurilor de capital, în
special a capitalului fizic.
Creşterea şi dezvoltarea unei naţiuni se sprijină, între altele, pe doi factori de producţie esenţiali, adică pe capitalul uman şi pe capitalul fizic. În termenii cererii şi ai ofertei, şi unul şi celălalt se obiectivează pe pieţe specifice.
Privite istoric, interrelaţiile pieţei capitalului uman cu cea a bunurilor
de capital fizic s-au dovedit a fi din ce în ce mai sensibile la modificare.
În mediile economice tradiţionale, atât tehnologia, cât şi diferitele pieţe înregistrau mutaţii lente. Aceasta a condus la un lung proces de încercare-eroare, atât în afirmarea unui comportament economic optim de utilizare
a tehnologiei, cât şi în sensul alocării resurselor, proces care s-a transmis
de la o generaţie la alta.
În contrast cu tipul tradiţional, mediile economice moderne au ajuns
să fie caracterizate prin schimbări rapide, profunde şi de mare anvergură. În
consecinţă, rolul educaţiei formale, dar şi a celei nonformale şi informale a
devenit deosebit de puternic.
Nevoia de ajustare la noi oportunităţi prin procesul de luare a deciziilor a amplificat, într-o măsură fără precedent, valoarea unui agent economic
faţă de “capacitatea de a trata dezechilibrul”, sens în care învăţământul joacă un rol foarte important.
Învăţământul – prin intermediul unei politici adecvate – reprezintă incontestabil modalitatea cea mai sigură de ajustare structurală a oricărei
economii şi care nu se poate gândi în absenţa adecvării între oferta şi cererea pentru forţă de muncă.
Nu este lipsit de interes să ne reamintim faptul că preocupările pentru
pregătirea resurselor umane au fost un însoţitor natural al industrializării.
Revoluţia industrială a născut nevoia de lucrători alfabetizaţi, de oameni capabili să citească şi să urmeze instrucţiunile necesare operării
adecvate a maşinilor.
Şcoala publică elementară şi gratuită a devenit un fapt în istoria naţiunilor, iar patronii (employers) au fost obligaţi de împrejurări să se dedice şi
activităţii de pregătire a angajaţilor.
După cum se precizează în literatura de specialitate (3), între anii
1880 şi în anul 1930 învăţământul elementar şi gratuit s-a consacrat drept
formă universală de educaţie, perioadă în care, de asemenea, utilizatorii
privaţi ai forţei de muncă salariate au dezvoltat programe sofisticate de se-
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lecţie în instruirea personalului. Aşa cum a demonstrat experienţa o nouă
întreprindere nu putea funcţiona în mod eficient dacă lucrătorii nu erau familiarizaţi cu tehnologia folosită. Astfel, un accent decisiv s-a pus pe calitatea
in-put –ului reprezentat de resursele umane.
(4) Importanţa acestui aspect este ilustrată, în modul cel mai elevat,
de Germania şi de Japonia ca naţiuni învinse în cel de-al doilea război
mondial şi al căror capital fizic a fost în mare măsură complet distrus de
bombardamentele aliaţilor. Dar, numai după 15 ani, ambele ţări au devenit
din nou puteri industriale majore. Deşi aceste ţări au beneficiat de un masiv
ajutor economic american, nivelurile ridicate ale dezvoltării resurselor umane proprii au permis puterea rapidă a capitalului în stare operaţională,
detensionându-se rapid şi starea de şomaj de masă, adică de grav dezechilibru pe piaţa forţei de muncă. Iată, deci, că rădăcinile se găsesc în sistemul
de educaţie şi învăţământ, iar semnificaţia acestor exemple nu mai este necesară să fie comentată pentru România anilor ’90.
Un vechi proverb japonez spune că “educaţia este o schemă pentru o
sută de ani”, ceea ce ne conduce la concluzia că, pe de o parte, efectele
educaţionale ce se transmit de regulă, de la părinţi la copii se restrâng pe o
perioadă mare de timp. Pe de altă parte, sistemul de învăţământ, care reprezintă un sector strategic al oricărei naţiuni, trebuie analizat şi proiectat
într-o perspectivă pe termen lung.
În sensul său cel mai larg, investiţia în capitalul uman (5) echivalează
cu a face ceva pentru a spori calificarea, cunoştinţele sau (şi) starea de sănătate a unei persoane, astfel încât, să fie uşurată inserţia în mediul tehnico-productiv şi, totodată, aceasta în termenii creşterii performanţelor forţei
de muncă.
În timp ce un bun tehnic, un anumit echipament se poate integra imediat într-o logică tehnologică dată la nivelul unui utilizator, factorul uman necesită, de regulă, o perioadă de timp mai mare sau mai mică până la inserţia sa în economia unei firme.
Dotarea cu resurse umane educate şi pregătite profesional şi care
formează oferte de piaţă presupune întâlnire şi echilibru sau acceptarea,
atât din partea antreprenorului (agentului economic privat, de stat sau cu
formă de proprietate mixtă) cât şi a individului. Această dublă acceptare, în
contextul unei operaţiuni favorabile pe piaţa forţei de muncă, diferenţiază
net capitalul uman faţă de cel fizic.
Dacă piaţa forţei de muncă are o suficientă capacitate de absorbţie
atât pentru noi generaţii de absolvenţi ai învăţământului post-obligatoriu, cât
şi pentru lucrătorii care au deja o anumită experienţă profesională, individul
care este depozitarul unei investiţii educaţionale va fi pus în faţa unor opţiuni de ocupare. Din această împrejurare rezultă un element foarte important
al conexiunii între piaţa forţei de muncă şi învăţământ, cu implicaţii majore
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în întreaga economie, astfel, în contextul considerării acţiunii constante a
altor factori, “ceteris paribus”, în virtutea unei premise de bază a teoriei economice, oamenii se comportă raţional şi încearcă să maximizeze avantajele
lor în termeni de venit şi de condiţii de muncă.
Lucrătorii tind să graviteze, de regulă, în jurul acelor locuri de muncă,
meserii şi profesii care oferă salariile cele mai înalte. În realitate, forţa de
muncă este înclinată să se deplaseze de la ocupaţii cu salarii mai mici înspre cele cu salarii mai mari, până când veniturile reale se egalizează.
Acesta este principiul avantajului egal(6).
Legătura între mărimea salariului şi nivelul de instruire şi formare profesională este, indiscutabil, directă ca sens şi puternică din punct de vedere
al intensităţii.
Ocuparea unor locuri de muncă disponibile este, între altele, şi consecinţa tipologiei şi ariei de extindere a capitalului fizic.
Tehnica şi tehnologia sunt cele care determină mărimea şi structura
cererii pentru forţa de muncă. Incidenţele între învăţământ şi piaţa forţei de
muncă trebuie evaluate în raport cu ceea ce se întâmplă pe piaţa capitalului
fizic. Dar, este cât se poate de clar că o nouă generaţie de absolvenţi nu se
va putea combina după reţete tehnologic justificate exclusiv cu noi bunuri de
capital. Marea diversitate de tehnici şi tehnologii constituite prin asemănări
pe anumite trepte, în care noul se îmbină cu vechiul, absorb în volum şi
structură socioprofesională bine determinate “produsele finale” ale învăţământului, de regulă ale ciclului său post-obligatoriu.
Învăţământul exercită o funcţie de antrenare între piaţa capitalului
uman şi piaţa capitalului fizic, intermediind astfel echilibrele parţiale de pe
cele două pieţe şi din întreaga economie.
Printre factorii care se interpun în mod obiectiv în relaţia educaţiemuncă, tehnica şi tehnologia au un rol aparte. Ele acţionează deseori contradictoriu asupra conţinutului muncii şi deci şi asupra cerinţelor de formare
profesională.
Între om şi tehnic, independent de diferitele meserii şi profesii, se manifestă relaţii atât de substituţie, cât şi de complementaritate. Viteza şi amploarea lor depăşesc, de regulă, posibilitatea de reacţie şi eficienţă a sistemului de învăţământ.
Forţa de muncă cu pregătire superioară nu este câtuşi de puţin scutită
de impactul modificării tehnicii şi tehnologiei de fabricaţie.
După experienţa de până acum, ceea ce intervine decisiv în direcţia
echilibrării pieţei forţei de muncă, a capitalului uman, este capacitatea de
adaptare a oamenilor la schimbare. Cu alte cuvinte, este vorba despre mobilitatea profesională.
Din această perspectivă, în învăţământ se pun mari şi justificate speranţe viitorul său depinzând mai mult de factorii socioeconomici exteriori
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procesului de educaţie şi instruire investiţiile făcute în educaţie şi formare
profesională a resurselor umane au independent de sursa de provenienţă
(individ, familie, colectivitate, autoritate publică naţională, federală sau locală) un dublu efect. Pe de o parte ne referim la efectul “congnitiv”, care consistă în dezvoltarea raţională a unei calificări şi transmiterea unor cunoştinţe
specifice.
Acestea diferenţiază pe meserii şi profesii generaţiile de absolvenţi
care părăsesc sistemul de învăţământ şi intră pe piaţa forţei de muncă. Pe
de altă parte, avem în vedere efectul “non-cognitiv”, care modifică atitudinile
şi convingerile. Structurarea pieţii în funcţie de acest tip de efect, care include şi receptivitatea la noile idei, competitivitatea şi voinţa de a accepta disciplina, are implicaţii uriaşe asupra activităţii economice productive şi a întregii societăţi.
Învăţământul poate fi asimilat unui input complementar crucial al pachetului de noi tehnologii. Superioritatea lor faţă de tehnologiile utilizate în
mod tradiţional solicită prezenţa unor lucrători cu înalte niveluri de educaţie
şi formare profesională.
Învăţământul alimentează permanent oferta de forţă de muncă exercitând nu numai un rol compensatoriu şi de alocare a resurselor, ci şi o funcţie de ajustare a ofertei la cererea sistemului tehnic-productiv. Rezultă din
aceste considerente faptul că pe latura cererii de forţă de muncă apare cât
se poate de limpede proprietatea acesteia de a fi o cerere derivată. Rădăcinile sale se află atât în cererea de produse şi servicii, cât şi în aceea care
este specifică bunurilor de capital fizic, treptelor tehnice şi tehnologice.
Educaţia şi învăţământul ajută oamenii să folosească în mod adecvat
noi tehnici dar la un cost de învăţare sensibil mai performant, ceea ce
echivalează cu un nivel mai înalt al productivităţii.
Ca urmare, productivitatea factorului uman care – intervine puternic
asupra echilibrului dinamic al pieţii forţei de muncă – este greu (dacă nu
imposibil) de înţeles în afara impactului generat de sistemul de învăţământ
asupra performanţelor forţei de muncă.
Pentru ocuparea de timp salarial, fără valabilitate în cazul activităţilor
pe cont propriu (self-employed), structura (segmentarea) pe niveluri educaţionale a ofertei forţei de muncă furnizarea adevăratei “ipoteza scenarizate” persoanei care este pusă în faţa luării unei decizii în a angaja lucrători.
În concordanţă cu aceste ipoteze patronii, (în sens generic, toţi angajaţii economici care angajează forţă de muncă salariată) se află într-o situaţie dificilă atunci când caută să identifice abilităţile virtualilor angajaţi. Din
acest motiv ei resimt nevoia unui mecanism de scenariu pentru a face diferenţierile necesare. El constă în aceea că lucrătorii dobândesc anumite niveluri educaţionale şi de calificare ca şi cum acestea formează un mecanism simplu şi direct de a semnala capacităţile lor pentru patronii potenţiali (7).
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Segmentarea adâncă a pieţii capitalului uman, aflată în corelaţie cu
structurile capitalului fix aduce în discuţie şi o altă problemă.
Este vorba despre abordarea capacităţilor umane, în care o activitate
de pionerat îi aparţine lui Sen Amartya (8).
Între două persoane care se află pe aceeaşi poziţie din punct de vedere a veniturilor de care dispun, semnul de egalitate trebuie căutat în raport cu capacităţile umane. Acestea sunt însă determinate de educaţie şi
mai ales, de sistemul formal de învăţământ.
4.1.3. La intersecţia spectrului de probleme ce rezultă din impactul între învăţământ şi piaţa forţei de muncă, se află ideia de schimbare, de
adecvare mai bună a procesului educativ la cerinţele economiei şi ale vieţii.
O privire retrospectivă la scară mondială ne arată că după începutul anilor
’70, nu există ţară în care să nu fi avut loc cel puţin o reformă comprehensivă a sistemului de învăţământ.
Astăzi, la graniţa dintre mileniul al II-lea şi cel de-al treilea, se profilează direcţiile principale pentru remodelarea (9) educaţiei şi formării profesionale a resurselor umane. Între acestea, ne vom rezuma la a aminti doar
câteva: schimbarea ordinii în triada obiectivelor finale, respectiv “atitudini şi
competenţe – a şti să faci cunoştinţe”; deschiderii mai largi şi interdependenţe mai strânse între lumea şcolii şi lumea muncii; articularea solidă a
educaţiei generale pentru cultură şi moralitate cu educaţia tehnică şi exercitarea anumitor meserii şi profesii în condiţii de competenţă şi competitivitate; individualizarea învăţământului ţinând cont de personalizarea fiecărui
elev (student) şi stimularea elitelor generatoare de progres în cele mai diferite domenii; instituţionalizarea educaţiei permanente (10) care tinde să devină una din necesităţile vitale ale finţei umane.
Cu peste patru decenii în urmă problema alfabetizării împreună cu
sporirea ratelor de şcolarizare ale populaţiei dominau preocupările tuturor
factorilor cu răspunderi educaţionale din majoritatea ţărilor lumii.
În prezent, şi cu atât mai mult în perioada care urmează, un nou tip de
alfabetizare se impune atenţiei, şi anume cea de natură informatică. Realitatea informatizării numai aparţine doar domeniului tehnicii şi tehnologiei.
Descoperirea şi utilizarea microprocesorului, noile tehnologii informatizate, cu aplicaţii vaste, atât în economie, cât şi în viaţa de familie, explică
în bună măsură evoluţia actuală şi cea de perspectivă a sistemului de învăţământ, precum şi cea a pieţii forţei de muncă.
Gestionarea schimbării cu pierderi minime, stimularea progresului
uman îndreptăţesc afirmaţia că învăţământul reprezintă cea mai mare industrie a oricărei ţări. De modul său de funcţionare depinde prezentul şi viitorul naţiunilor.
În efortul de restructurare economică şi de revenire la o stare de relativă normalitate pe piaţa forţei de muncă (aceasta nu poate să excludă pre-
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zenţa unei rate naturale a şomajului situată undeva între 2-5%) apare pregnant ideia de performanţă de randament şi eficienţă în alocarea şi utilizarea
resurselor umane.
Astfel, interrelaţiile învăţământului cu piaţa forţei de muncă dobândesc
semnificaţiile pe care le merită, iar analiza acestora este necesară şi utilă.

4.2. Cererea pentru forţă de muncă şi imperativele sale
asupra învăţământului
4.2.1. Teoria economică de sorginte neoclasică a adus în prim planul
atenţiei faptul că, independent de o anumită meserie sau profesie, noţiunea
de cerere derivă din tratarea forţei de muncă drept factor de producţie.
Cererea este expresia directă a voinţei antreprenoriale de a combina
forţa de muncă cu alţi factori de producţie, pentru a realiza bunuri şi servicii
ce pot fi vândute consumatorilor.
Nu se poate face abstracţie de concesiunea între cerere şi educaţie şi
învăţământ, pe de o parte şi cererea pentru forţa de muncă, pe de altă parte. Accentuând această afirmaţie vom ajunge inevitabil la a recunoaşte existenţa unei pieţe a cererii (11). Rezultă de aici o condiţie suplimentară, valabilă în cazul unei pieţi competitive a forţei de muncă: concordanţa cantitativă
şi structurală între cerere pentru forţa de muncă şi cererea pentru învăţământ. Desigur, ea nu trebuie înţeleasă în mod absolut, adică până la suprapunerea lor perfect.
Tensiunile actuale de pe piaţa forţei de muncă, datorate în mare parte
a inconsistenţei şi deformărilor la care este supusă cererea pentru lucrători,
pun sistemul de educaţie şi învăţământ într-o situaţie delicată.
Proporţiile de absolvenţi ai învăţământului profesional, liceal şi superior din anii şcolari 1989/1990 şi 1990/1991 sunt în situaţia de a nu putea fi
integral absorbite şi utilizate în sistemul tehno-productiv al economiei naţionale, în care predomină, în măsură covârşitoare, cererea etatizată pentru
forţa de muncă.
Aceasta echivalează cu adiţionarea la pierderile de producţie şi a
pierderii de capital uman, tinerii fiind obligaţi de împrejurări să treacă direct
de pe băncile şcolilor şi facultăţilor în registrele de evidenţă a şomerilor.
Lipsa de capital şi de experienţă formează bariere serioase în calea
tinerilor care doresc să lucreze pe cont propriu sau să iniţieze mici afaceri
cu caracter privat. În aceste condiţii, se observă că, de regulă ei se implică
în activităţi ilegale, dar care asigură venituri mari şi rapide (tranzacţii de
mărfuri şi de valută pe piaţa neagră, proxenetism şi prostituţie ş.a.), ori aleg
calea emigrării.
Ce ar putea să întreprindă învăţământul în vederea ameliorării cererii
pentru forţă de muncă, a fluidizării relaţiei acesteia cu cererea pentru educaţie şi formare profesională?
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Este cert că nu se poate conta prea mult pe capacitatea învăţământului de a soluţiona această problemă. Cauzele ei sunt plasate aproape exclusiv, în afara sistemului educativ.
În actuala conjunctură economică, credem că o bună informare cu
privire la cadrul legislativ şi organizatoare referitor la lansarea unor activităţi
economice pe cont propriu ar fi utilă. Ea s-ar putea desfăşura sub forma
unor cursuri facultative, predate în ultimul an de şcoală profesională, liceu
sau învăţământ post-liceal, respectiv de învăţământ superior.
Ceea ce se întâmplă acum pe partea cererii de forţă de muncă nu va
rămâne fără efecte asupra părinţilor. Ei reprezintă factori educaţionali complementari şi sistemului de învăţământ. Modificarea comportamentului acestora faţă de cariera profesională a copiilor lor este foarte posibil să aibă deja
loc, în sensul regândirii oportunităţii de a fi urmat învăţământul superior. Durata şi costul suplimentar suportat de părinţi aduce în discuţie problema raportului de cerere între învăţământ în lumea muncii, în termenii scării salariile, a diferenţelor între salarii pe niveluri de calificare şi formare profesională.
4.2.2. Chiar în condiţii de competiţie imperfectă pe piaţa forţei de
muncă, nu trebuie pierdut din vedere aspectul elasticităţii cererii. Aceasta
ne oferă o măsură a raportului între modificarea procentuală a volumului
cererii pentru forţă de muncă şi modificarea procentului ratei salariale. Fiind
o elasticitate de tip preţ, nu se diferenţiază, de regulă, de cea a produselor
şi serviciilor ce intră în consum. Dar, în acest context, rezultă anumite aspecte legate de unificarea cursurilor de schimb şi trecerea la convertibilitatea internă limitată a monedei naţionale: a) dacă ne limităm la paritatea cu
dolarul SUA, actualmente, schimbul oficial se realizează între 180-185 lei
pentru un dolar, iar cel de pe piaţa neagră între 275-290 lei pentru un dolar,
în esenţă, aceste mărimi sunt absolut aberante; b) din punct de vedere al
costului educaţiei şi formării profesionale, precum şi al nivelurilor materiale,
ne aflăm în situaţia unei devalorizări absurde, atât a eforturilor educaţionale,
cât şi a forţei de muncă naţionale, ceea ce ar putea fi sinonim cu faptul, că
pentru a ne integra în Europa, trebuie obligatoriu să trecem mai întâi prin
zona – de neinvidiat – a ţărilor aflate în stare de subdezvoltare; c) în asemenea circumstanţe, sistemul românesc de învăţământ pune “produsele”
sale la dispoziţia investitorilor şi a agenţilor economici deţinători de valută
forte, liber convertibilă.
Devalorizarea capitalului uman naţional ar fi în măsură să impulsioneze cererea pentru forţă de muncă, dar din afara graniţelor ţării, ceea ce nu
poate exclude, alături de avantaje, mari riscuri, îndeosebi de natură speculativă.
Totodată, este posibil să fie suplimentar stimulat exodul forţei de
muncă, în special a celei cu studii superioare, în pofida puternicilor restricţii
ale diferenţelor ţării în acest domeniu.
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Incidenţele elasticităţii cererii asupra învăţământului nu sunt deloc neglijabile. După cum este cunoscut, cererea pentru forţa de muncă este segmentată şi în funcţie de nivelul de instruire. Dacă am lua în considerare o
compartimentare în trei dimensiuni, şi anume: lucrători necalificaţi, lucrători cu calificare medie şi specialişti cu studii superioare, aceste trei
categorii sunt afectate diferit de comportamentul antreprenorial, ca expresie
a cererii pentru forţa de muncă.
Dată fiind strânsa dependenţă (şi în creştere) a succesului economic
de persoanele calificate, şi mai ales de specialiştii cu studii superioare,
de regulă, pentru acest fel de forţă de muncă cererea este una de tip
inelastic.
Va fi preferată acceptarea unei sporiri notabile a ratei salariale şi a
reducerii minore a cererii, chiar dacă soluţia posibilă ar consta în majorarea
costurilor totale şi, deci, şi a preţului de vânzare a produselor sau al tarifelor
servicilor.
La polul opus se situează, în mod firesc (evident, dacă există şi este
acceptat firescul în economie), forţa de muncă necalificată şi semicalificată pentru care, cererea este, în special, de tip elastic.
Acest mecanism relativ simplu, dar bine fundamentat economic a generat la nivelul individului grade diferite de autosiguranţă şi autoevaluare,
comparativ cu modificările din economie şi din societate.
Cu siguranţă marele asalt spre învăţământul superior înregistrat pe
plan mondial, cu precădere în ultimile două decenii, se explică şi prin trăsăturile elasticităţii cererii relevate mai înainte.
În spaţiul experienţei internaţionale, merită a fi consumat un moment
de referinţă care marchează evenimentul deschiderii fără precedent al sistemului de învăţământ superior (12).
Fără a intra în detalii, este de consemnat reacţia învăţământului românesc la acest salt al cererii pentru educaţia superioară.
Dacă în anul şcolar 1988/1989, numărul de studenţi la 10.000 de locuitori era de 69, ulterior el a evoluat ascendent, fiind de 71 în anul
1979/1990 şi de 83 în anul 1990/1991, fără a atinge însă, de exemplu, mărimea înregistrată în anul 1980/1981, respectiv de 87.
Însă suntem departe de valoarea acestui raport, specifică ţărilor dezvoltate cum rezultă şi din următoarele exemple: 514 în SUA (an de referinţă
1986), 495 în Canada (1987), 283 în Finlanda (1987), 275 în Olanda (1986),
273 în Norvegia (1987). De asemenea, ne situăm în urma ţărilor foste socialiste, care, în anul 1987, deţineau următoarele mărimi ale indicatorului număr de studenţi la 10.000 locuitori: 190 în Cehoslovacia, 152 în Bulgaria,
122 în Polonia, 94 în Ungaria.
În acest context, este de remarcat creşterea numărului de instituţii de
învăţământ superior din ţara noastră, de la 44 în perioada 1980-1989, la 48
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în anul 1990/1991, fapt care a antrenat şi majorarea numărului de facultăţi,
de la 101 în anul 1989, la 186 în anul 1990.
Pe harta geografică a centrelor universitare au apărut nume noi, respectiv: Alba Iulia, Arad, Brăila, Bistriţa, Cugir, Râmnicu Vâlcea şi Satu Mare,
ridicându-se numărul total al acestora, de la 19 în anul 1989, la 26 în anul
1990. Este, astfel, foarte posibil ca până în anul 1995, numărul de studenţi
la 10.000 de locuitori să depăşească cifra de 90.
Pe acest fond, se detaşează şi fenomenul privatizării, care a cuprins
învăţământul superior românesc, însă cu o rapiditate şi amploare ce nu se
pot întâlni în nicio ţară dezvoltată. Febra şi iureşul privatizării fac să planeze
în acest domeniu o serie de îndoieli şi incertitudini, investiţia în capitalul
uman fiind văzută de către unii întreprinzători ca o afacere de mari proporţii.
Dincolo de aceste fenomene de natură, mai mult sau mai puţin conjuncturală, considerăm că trebuie subliniate câteva aspecte fundamentale.
Elasticitatea variabilă a cererii pentru forţă de muncă, în funcţie de nivelul educaţiei şi pregătirii profesionale, impune în atenţia factorilor responsabili din domeniul învăţământului problema asigurării calităţii procesului
instructiv.
Cererea lansată pe piaţă din partea agenţilor economici care doresc
să achiziţioneze forţă de muncă va fi drastic supusă unei inerente preocupări de filtrare, de selecţie. În această direcţie, între ratele salariale şi modificarea cantitativă a cererii se stabileşte un nou tip de raporturi.
Mecanismele specifice pieţei, competiţia internă şi internaţională în
care intră firmele româneşti conduc la o altă optică de tratare a calificării
forţei de muncă. O diplomă de absolvire a învăţământului superior şi, în general, a oricăror forme de pregătire profesională, astăzi nu mai poate fi un
“cec în alb”.
Orice întreprinzător – cu un comportament economic raţional – este
purtătorul unei cereri selectate pentru forţă de muncă, în care efectele utile
comparate cu eforturile antrenate de angajarea unor lucrători reprezintă un
criteriu decisiv care diferenţiază indivizii cu aceeaşi meserie sau profesie.
Cererea elastică, supraunitară, pentru forţa de muncă necalificată şi
semicalificată constituie un semnal pe care sistemul de învăţământ este nevoit să-l ia în considerare. În caz contrar, inserţia individului în mediul economic va fi nu doar dureroasă, plină de sacrificii, ci şi profund dăunătoare
din punct de vedere social. Printr-o chibzuită alegere a duratei şcolarizării
obligatorii, prin acordarea unor şanse (“din plecare”) egale de acces spre
forme superioare de educaţie, precum şi prin conţinuturile educaţionale, învăţământul poate să răspundă adecvat la imperativele cererii pentru forţa de
muncă pe o piaţă competitivă.
Între cererea pentru forţă de muncă, pe de o parte, şi cererea populaţiei pentru educaţie, pe de altă parte, se manifestă un raport cu grade diferite de elasticitate.
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Abstracţie făcând de acţiunea a numeroşi alţi factori care intervin
asupra acestui raport, ceea ce apreciem că trebuie absolut relevat este importanţa creării condiţiilor pentru a se obţine, cel puţin ca tendinţă, o elasticitate unitară.
În termeni mai exacţi, ar însemna ca, la o modificare cu 1% a cererii
pentru forţă de muncă, cererea pentru educaţie să se modifice relativ în
aceeaşi proporţie şi, totodată, în acelaşi sens (creştere sau scădere). Evident, aceasta presupune să luăm în considerare atât “lag-ul” firesc între lumea şcolii şi lumea muncii, cât şi capacitatea de anticipare în pregătirea
resurselor umane pentru nevoile viitoare ale economiei.
Se observă foarte clar că elasticitatea unitară este o premisă de echilibru a pieţe forţei de muncă (fără a putea exclude rata şomajului ce corespunde conceptului de ocupare deplină) şi a întregii economii naţionale.
Specific perioadei de tranziţie parcursă până acum este, însă, aşa
cum ne arată realitatea diminuarea globală a cererii pentru forţă de muncă
(din motive deja bine cunoscute).
În perspectiva următoarelor 5-10 ani, dacă oferta agregată de bunuri
şi servicii se va ameliora substanţial, cererea pentru forţă de muncă s-ar
suprapune peste un contingent mai mic decât noii absolvenţi, fapt care este
consecinţa şcolarizării încheiată a valului declanşat de măsurile luate pentru
“stimularea” natalităţii în a doua parte a anilor ’60. Este posibil să ne apropiem de starea de echilibru, definită anterior prin elasticitatea unitară.
Componenta structurală a cererii face ca tratăriile macroagregate
cantitativ să se nuanţeze sensibil pe meserii şi profesii.
Problemele derivate din abordarea elasticităţii cererii pentru forţa de
muncă comparativ cu cea pentru educaţie şi formare profesională se reflectă în raportul complex şi dinamic dintre echilibru şi dezechilibru. El este şi o
consecinţă a corelaţiei (sau a lipsei acesteia) în care intră, pe de o parte,
cererea economică cu cererea tehnologică, pe de altă parte.
Se poate afirma că la intersecţia acestor două tipuri de cereri piaţa
forţei de muncă “se curăţă” de mari perturbaţii. Ele pot apare printr-o nepotrivire majoră a structurii educaţiei şi instruirii cu structura consumurilor tehnologice de forţă de muncă.
4.2.3. Cererea pentru lucrători (precum şi pentru orice altă resursă)
este o cerere derivată.
Realitatea economică de astăzi pune în evidenţă, practic la scara întregii economii, aspecte diferite legate de caracterul derivat al cererii.
În ceea ce priveşte capacitatea productivă efectivă a factorului uman
de a influenţa major producerea de utilităţi, se întrunesc condiţii relativ favorabile. Nu avem în vedere, însă, generalitatea afirmaţiei rolului indispensabil
al forţei de muncă în activităţile economice, ci elemente foarte corecte: gama diversă tehnici şi tehnologii din diferitele ramuri ale economiei naţionale
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poartă amprenta definitorie de a fi intensiv consumatoare de forţă de muncă; cu mici excepţii, legate de procesele de producţie automatizate, de aparatură, volumul outputului depinde hotărâtor de prezenţa masivă a meseriilor şi profesiilor de execuţie cu caracter predominant manual–mecanic; productivitatea manuală a capitalului uman în atare împrejurări tehnologice,
tinde să fie mai mare decât productivitatea marginală a capitalului fix.
Înclinaţia economiei româneşti spre consumuri mari de forţă de muncă rezultă, în special, din tehnica şi tehnologia utilizată în industrie. Din
acest punct de vedere asistăm la o cerere majoră dar care, după cum este
cunoscut, este mult supradimensionată în raport cu cerinţele creşterii economice contemporane.
Trecerea la o politică eficientă de ajustare structurală a economiei, faţă de care nu există alternativă viabilă, ar putea să combată efectele negative atât ale unei supradimensionări a cererii pentru multe meserii şi profesii,
cât şi alte îngustări ale ei anormale datorită imposibilităţii multor agenţi economici de a obţine profitul pe piaţă.
Dependenţa volumului cererii de capacitate productivă a factorului
uman, comparativ cu cea a altor factori de producţie derivă din chiar aria de
răspândire a principalelor meserii din economie: conform datelor valabile la
30 septembrie 1988, primele 10 meserii apreciate în funcţie de numărul
muncitorilor care le exercită erau: lăcătuş mecanic pentru montaje şi reparaţii – 704036 persoane, reprezentând 11,2% din numărul total de muncitori
din întreaga economie; şofer-247319 persoane 3,9%; vânzători în comerţul
cu amănuntul şi în alimentaţia publică – 224413 persoane, 33,6%; confecţioneri de îmbrăcăminte şi lenjerii – 211869 persoane, 3,4%; strungar-201138
persoane, 3,2%; mecanic agricol – 187579 persoane, 3,0% electrician constructor pentru întreţinere şi reparaţii – 186210 persoane, 2,9% tâmplar –
157724 persoane, 2,5% sudor – 142187 persoane, 2,3% zidar- 114934 persoane, 1,8%. În aceste meserii (cele mai frecvente în rândul muncitorilor
calificaţi) se concentra un număr de peste 2,3 mil. persoane, echivalent cu
aproximativ 38% din totalul muncitorilor în economia românească la data de
30 septembrie 1988. În faţa unei asemenea structuri de meserii este limpede că asistăm la o încărcătură apreciabilă de rutină şi de efort fizic ce intervine în realizarea diferitelor produse fizice şi servicii.
Gradul redus de mecanizare complexă şi de automatizare, pentru
unele dintre aceste prime zece meserii, el fiind chiar inexistent (vânzători,
sudori, zidari), determină pe piaţa factorilor de producţie exercitarea unei
cereri predominant pentru forţa de muncă.
Practic, fără excepţie, toate meseriile la care am făcut referire mai
înainte sunt supuse unei aprige şi rapide erodări, atât în ceea ce priveşte
conţinutul muncii pe care ele îl implică, cât şi în sensul volumului cererii
efective. Aceasta va avea loc odată cu mult invocata restructurare şi înnoire
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tehnologică, bineînţeles dacă va fi posibilă şi raţională din punct de vedere
al costurilor pe care le presupune.
Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că, pentru următorii cinci ani,
nu se vor putea produce mutaţii radicale în actuala structură a necesarului
de muncitori. Cererea de piaţă va continua să fie dominată – cel puţin pentru înlocuirea persoanelor care, din diferite motive, părăsesc spaţiul economic – de o asemenea gamă de meserii. Unele dintre ele acoperă zone extrem de întinse, care ating toate ramurile şi subramurile economiei naţionale, cum sunt meseriile de lăcătuş-mecanic pentru montaje şi reparaţii, şoferi,
strungari, sau zidari.
Caracterul derivat al cererii pentru forţa de muncă ce rezultă din actuale structuri socioprofesionale aduce în discuţie probleme fundamentale
pentru sistemul de învăţământ şi formarea profesională.
La o primă vedere, imperativele zilei de astăzi pot fi satisfăcute cu o
anumită uşurinţă de către învăţământul profesional şi cel liceal. Din datele
disponibile rezultă că, pentru anul 1990, necesarul de muncitori calificaţi s-a
asigurat în proporţie de 46,3% prin pregătirea în şcoli profesionale, de cca
31% prin învăţământul liceal, iar restul de aproximativ 23% prin cursuri de
calificare şi recalificare.
Încă mai continuă să curgă multă cerneală în dezbaterea problemei
cu privire la măsura în care trebuie pus accentul pe cele două componente
ale procesului educativ: formarea generală şi formarea profesională. Dacă pentru prima îi revin şcolii cele mai multe responsabilităţi, pentru cea dea doua implicarea directă şi majoră a firmei beneficiare de resurse umane
bine calificate are un rol hotărâtor.
Sunt suficient de multe exemple care demonstrează că firma, întreprinderea, fiind obligată de circumstanţele competenţei, a preluat solide
funcţii de formare profesională şi, totodată, s-a implicat în actul educativ interior şcolii. Este ceea ce denumim formarea resurselor umane în sistem
binar sau dual, care în ţara noastră a căpătat forma practicii în producţie (în
secţiile şi atelierele intreprinderilor). Dar, după cum se ştie, aceasta s-a dovedit a fi o formă păguboasă pentru ambele părţi cum ar fi reţinerea justificată a muncitorilor cu experienţă în a permite elevilor să lucreze efectiv la
maşini, utilaje şi instalaţii insuficienţa dotării cu resurse materiale şi echipamente tehnice necesare elevilor, pentru formarea unui minim de deprinderi
în exersarea diferitelor meserii, lipsa unor stimulente materiale menite să
selecteze elevii cu cele mai bune rezultate, înclinaţii şi aptitudini într-o anumită meserie ş.a.
Sistemul binar practicat în toate ţările dezvoltate este valabil nu numai
pentru pregătirea profesională a elevilor ci şi a viitorilor specialişti cu o înaltă
calificare. Efectele sale s-au dovedit benefice în sensul rapidităţii inserţii directe a absolvenţilor diferitelor forme ale învăţământului postobligatoriu.
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În raport cu ceea ce ne arată conţinutul muncii în cele mai multe meserii şi profesii din economia naţională, şi în care efortul fizic are un rol major, s-ar putea pune la îndoială necesitatea pregătirii prin forme de durată şi
deci mai costisitoare, cum sunt liceul industrial şi scoala profesională.
Pentru a practica meserii cu o mare substanţă simplă, rutieră şi repetitivă nu este exclus să fie suficiente cursurile de calificare şi ucenicie la locul de muncă. Contactul cu realitatea ne conduce la un paradox ce nu aparţine perioadei de tranziţie, ci structurilor socioprofesionale specifice economiei româneşti: în prezent în România, lumea muncii, atât în sensul mobilităţii profesionale reale, şi a carierei profesionale, se dovedeşte a fi încă impresionant de rigidă, cu o inerţie poate chiar mai mare decât a învăţământului.
Se pare că este prea mult înrădăcinată ideea că odată cu absolvirea
unei forme de învăţământ postobligatoriu, o persoană va fi încadrată pentru
a exercita o meserie anumită până la ieşirea la pensie, fiind scutită să mai
înveţe să se adapteze la virtuale schimbări tehnice şi tehnologice.
Marile speranţe pentru a ne ocupa locul pe care-l merităm în concertul naţiunilor europene trec şi prin asigurarea unei suficiente mobilităţi profesionale a forţei de muncă. Al învăţământului secundar, cât şi cel superior
sunt chemate să răspundă în mod adecvat cerinţelor de schimbare a meseriei sau a profesiei, de cel puţin 2-3 ori în viaţa activă a unui individ. Învăţământul românesc este pus în faţa unei probleme fundamentale de care depinde numai buna funcţionare a pieţei forţei de muncă, ci a întregii economii
şi societăţi economice: economia bazată pe mecanismele pieţei nu va avea
succesul scontat dacă ea nu va fi o economie de tip educaţional. Numai
atunci când absolvenţii ciclului de pregătire post-obligatorii vor avea posibilitatea să gândească şi să acţioneze liber, deci atunci când va dispare dependenţa unilaterală a individului de exersare a unei singure ocupaţii vom
putea deveni o economie solidă şi competitivă.
Eforturile de dotare tehnică şi tehnologică sunt eficiente doar în cadrul
economiei de tip educaţional.
Privită din punctul de vedere al cererii piaţa forţei de muncă ne prezintă o gamă diversă de meserii, profesii şi locuri de muncă cu grade variabile
de condiţii de lucru, de nivel al salariului şi perspectivei de carieră profesională. De regulă, toţi aceşti parametrii ocupaţionali pot fi clasificaţi în două
mari categorii, în funcţie de atractivitatea exercitată asupra forţei de muncă,
respectiv “buni” şi “răi”. Excluzând posibilităţile de combinare între “buni” şi
“răi”, ajungem la o abordare duală a cererii pentru forţă de muncă şi care
este valabilă pe diferitele niveluri de agregare ale economiei. Însă dualitatea
este prezentă şi în interiorul unei anumite meserii şi profesii, în care o cerere primară pentru lucrători bine calificaţi şi salarizaţi este însoţită şi de o
cerere secundară, respectiv pentru foţa de muncă semicalificată, cu nive-
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luri mai mici ale salariului, în care definitorii sunt rutina, repetitivitatea, efortul fizic şi lipsa unei perspective clare a carierei profesionale. Doar un singur
exemplu în acest sens poate fi edificator: meseria de strungar la strunguri
automate şi semiautomate ce formează o traptă tehnologică cu randamente
fizice substanţial mai mari comparativ cu strungurile paralele se prezintă
sub forma unei cereri duale pentru forţa de muncă; cererea primară se referă la muncitori strungari-reglori meserie în care este necesară o solidă
pregătire profesională tehnică şi tehnologică, ea fiind exercitată preponderent de către bărbaţi; totodată, prezenţa strungarului-reglor, ce lucrează cu
normă de deservire la un număr variabil de strungari, antrenează şi o cerere secundară pentru muncitorii semicalificaţi, ce au rol de a alimenta
strungul cu materii prime, de a supraveghea procesele mecanice şi de a
colecta şi număra produsele rezultate prin procedeul de strunjire, în aceste
activităţi fiind ocupată mai ales forţa de muncă feminină.
Din acest exemplu reiese clar dependenţa decisivă a cererii pentru
forţă de muncă de strungar tehnică şi tehnologică a economiei.
În mod relativ similar stau lucrurile şi pentru alte multe meserii din zone considerate de vârf, cum ar fi industria electrotehnică şi electronică; pe
liniile de montaj predomină activităţi obositoare, repetitive, în care se cere o
apreciabilă dexteritate manuală sau manual-mecanică. Aceste activităţi formează substanţa unei cereri secundare, iar cererea primară consistă din
meserii şi profesii înalt calificate ce îşi au locul la standurile de probe, verificări şi control al calităţii.
Toate aceste aspecte referitoare la determinarea tehnică şi tehnologică a cererii pentru forţă de muncă au incidenţe majore asupra conţinutului şi
formelor de pregătire profesională, precum şi în ceea ce priveşte raportul
între pregătirea generală, pe de o parte, şi pregătirea de specialitate, pe de
altă parte.
După cum relevă experienţa ţărilor dezvoltate, niciun absolvent de învăţământ secundar nu ar trebui să se prezinte pe piaţa forţei de muncă fără
a avea cel puţin un minim de cunoştinţe tehnice şi tehnologice de bază.
Atingerea unei astfel de obiectiv se repercutează în profunzimea structurilor
educaţionale şi solicită eforturi financiare deosebit de mari.
Şcoala privată ca instituţie va trebui să pregătească tinerii astfel încât
în cadrul formărilor generale să primească elemente care diferenţiază carierele profesionale în economie.
Pentru şcoala românească apreciem că este necesară prezentarea
exactă a conţinutului şi condiţiilor de muncă din diferite meserii şi profesii în
parametrii lor actuali. De asemenea, elevii vor trebui să fie iniţiaţi şi în sensul schimbărilor posibil de produs sub impactul noilor tehnici şi tehnologii.
Cu alte cuvinte, este cât se poate de necesar un cadru general de parteneriat între şcoală şi întreprindere, ceea ce poate garanta bunele intenţii ale
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ambelor părţi şi în ceea ce priveşte formarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman. O pregătire excesiv de specializată, unidimensională, nu constituie o soluţie pe termen lung. Volumul şi structurile ocupării industriale se
află în faţa unor schimbări de proporţii. Componentă industrială a cererii
pentru forţa de muncă şi va diminua în mod inevitabil volumul în anii în care
urmează, deoarece binecunoscutul fenomen al supraocupării face casă bună cu subutilizarea factorului uman. În cadrul oferit de mecanismele pieţii
este foarte probabil ca industria să disponibilizeze, până la sfârşitul actualului deceniu, cca 350-400 mii persoane.
În sistemul de învăţământ accentul trebuie pus, în ciclul secundar pe
licee şi şcoli profesionale, ca principale furnizoare din tineri calificaţi în diferite meserii.
România nu are nevoie de o armată de ucenici ci de tineri bine pregătiţi, cu o bună cultură generală şi de specialitate.
Viitorul ocupării industriale depinde hotărâtor de meserii şi de profesii
bine calificate, care integrează cunoştinţe specifice diferitelor tehnici şi tehnologii şi, în primul rând, pe cele de natură informatizată.
Iminentul declin al cererii industriale pentru forţă de muncă, şi care va
fi în mare măsură compensată de evoluţia ascendentă a cererii în sectorul
terţiar, atrage după sine schimbări substanţiale în conţinuturile educaţionale,
în programele învăţământului profesional, în mărimea cifrelor de şcolarizare
şi în pregătirea cadrelor didactice.
4.2.4. Semnalele ce ne vin de pe o piaţă a cererii cu totul aparte, respectiv cea a specialiştilor cu studii superioare, sunt departe de a fi pozitive. Aceasta în pofida faptului unanim recunoscut că noile tehnici şi tehnologii se răsfrâng direct şi substanţial pe piaţa forţei de muncă şi prin aceea că
asistăm la sporirea sensibilă a cererii pentru lucrători cu calificare superioară, în detrimentul salariaţilor necalificaţi.
După cum se relevă într-un studiu recent efectuat de către Comitetul
consultativ pentru cercetare şi dezvoltare industrială (IRDAC) al CEE şi intitulat “Deficitul de calificare în Europa” există două mari tipuri previzibile de
modificare a cererii pentru forţă de muncă, şi anume: a) sporirea cererii pentru indivizi având calificări specifice înalte, ce fac posibilă utilizarea lor la
nivelul potenţialului oferit de sistemul de învăţământ; b) deplasarea cererii
spre angajaţi ce au competenţe variate, suple şi multidisciplinare obţinute
inclusiv prin eforturi autodidactice.
Conform aceluiaşi studiu, majorarea cererii pentru forţa de muncă va
constitui şi în viitor o trăsătură definitoare în ţările vest-europene. Iată numai
câteva exemple în acest sens: în industria din Danemarca în perioada
1980-2000, cererea pentru lucrători necalificaţi va scădea până la 10%, cea
pentru absolvenţi cu studii medii va urca la 30%, iar în cazul posesorilor de
diplome universitare cererea se va dubla, ajungând la 30 %; în Germania
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(de vest), între anii 1982-2000 se va înregistra un recul al cererii pentru persoane necalificate – 3 mil. (de lucrători), dar care va fi compensat de majorarea cererii pentru absolvenţi de învăţământ superior pentru (+1,6 mil. persoane) şi pentru lucrători calificaţi (+1,3 mil. persoane); în Olanda, în perioada 1985-2000, cererea pentru lucrătorii ce au absolvit cel puţin învăţământul secundar superior se va deplasa de la 58% la 69% din cererea totală pentru forţa de muncă.
Pentru România, din datele pe care le deţinem, rezultă, între altele,
un pericol major de manifestare a unei cereri care integrează cu totul
anacronic economia cu educaţia.
De la 30 septembrie 1988 cei peste 7,8 mil. de salariaţi din economia
naţională prezentau următoarea structură pe niveluri de pregătire: 39,6%
absolvenţi ai cursurilor de calificare şi ucenicie la locul de muncă, 30,5% cu
pregătire prin şcoală profesională, 1,8% absolvenţi ai şcolilor de maeştri,
19,4% absolvenţi de liceu şi numai 8,7% salariaţi cu studii superioare. Deşi
acum nu ne mai este de mare folos pentru a releva imperative asupra învăţământului, totuşi vom aminti că structura educaţională a salariaţilor din
România este efectul supradimensionării industriale a economiei şi a fost
realizată prin transferul de lucrători din agricultură, de populaţie din mediu
rural, a cărei pregătire profesională “s-a asigurat” în mare viteză şi destul de
sumar.
În România există un deficit mare de specialişti cu studii superioare. El nu reiese evident şi imediat din volumul cererii efective, ci din însăşi cerinţele dezvoltării economice, ale progresului uman.
Comparativ cu ţările dezvoltate, cererea pentru specialişti cu studii
superioare este anormal de mică în ţara noastră.
Se impune o stimulare prin mecanisme economice a cererii pentru
acest tip de forţă de muncă, astfel încât la orizontul anilor 2000-2005 ponderea salariaţilor cu studii superioare în numărul total de salariaţi din economie
să ajungă la cel puţin 15-18%, faţă de numai cca 9% cât este ea în prezent.
Aceasta constituie o problemă crucială nu numai a economiei, ci a întregii ţări şi implică o altfel de abordare a utilizării potenţialului inovativcreativ şi managerial al specialiştilor români, indiferent de domeniul lor firesc
de activitate.
Un segment special al cererii pentru specialişti cu studii superioare se
cantonează în sfera unităţilor de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi
proiectare. Prin definiţie, dacă putem spune aşa, acest domeniu selectează
cele mai bune “produse” ale învăţământului superior, de care depinde însăşi
cadenţa progresului tehnologic şi a celui materializat în noi materiale, produse şi servicii, cu implicaţii profunde inclusiv în direcţia volumului şi structurii cererii macroagregate pentru forţa de muncă.
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O imagine sintetică cu privire la cererea pentru specialişti care lucrează în domeniul cercetării-dezvoltării ne-o oferă o succintă analiză a populaţiei ocupate în aceste activităţi. În România, în anul 1990, în cercetarea ştiinţifică inginerie tehnologică şi proiectare erau ocupate peste 148 mii persoane, respectiv, cu aproximativ 21,4 mii persoane mai puţin decât în anul
1989. Numărul de cercetători şi de proiectanţi cu studii superioare s-au situat, în anul 1990, la 55,9 mii persoane, ceea ce echivalează cu o reducere
de 6,3% faţă de anul 1989.
Este, fără îndoială, un semnal de alarmă serios care agravează tensiunile existente pe piaţa românească a forţei de muncă. Această afirmaţie
este elocvent susţinută şi de faptul că indicatorii de densitate a numărului de
cercetători ce revin la 100 de salariaţi, pe ansamblul economiei, a înregistrat
mărimile de 0,75, în anul 1989, şi de 0,69, în anul 1990, în condiţiile în care
între aceşti doi ani salariaţii au sporit cu cca 110 mii persoane. Comparativ
cu ţara noastră iată cum arată indicatorul de densitate în câteva ţări vesteuropene, în anul 1990: 4,8% în Germania; 3,9% în Franţa; 3,7% în Olanda;
3,1% în Regatul Unit; 2,7% în Italia şi în Danemarca; 2,6% în Belgia; 1% în
Spania.
Accentuarea acestor decalaje ale cererii între ţara noastră şi ţările europene dezvoltate este posibil să rezulte din situaţia actuală precară în care
se află institutele de cercetare ştiinţifică inginerie tehnologică şi proiectare.
Principalele probleme constau în lipsa de finanţare, precum şi în adevărata
degringoladă organizatorică ce marchează negativ aceste activităţi vitale
pentru orice economie.
Însuşi potenţialul naţional creativ realizat cu uriaşe eforturi personale
şi sociale se află foarte aproape de masa critică, de la care starea unui sistem se poate modifica de o manieră catastrofică. Specialiştii români cu studii superioare se găsesc în faţa alternativei disperate de “a alege” şomajul
sau emigraţia, cu toate consecinţele ce derivă de aici.
Asupra învăţământului superior, piaţa cererii pentru forţă de muncă
înalt calificată are un impact deosebit de puternic.
Dar, nu trebuie pierdut din vedere aspectul structurii pregătirii pe diferite specialităţi. Dintr-un număr total de salariaţi cu studii superioare, în ţara
noastră, de peste 680 mii persoane, aproximativ 38% reprezentau ingineri
cu profile diverse, comparativ, de exemplu, cu o pondere de numai cca 13%
a economiştilor.
Specialităţi cum ar fi cele de sociolog, psiholog, biolog etc. şi care
sunt absolut necesare în economie şi societate, sunt încă palid reprezentate
pe piaţa cererii forţei de muncă.
Învăţământul superior românesc trebuie tratat de către toţi factorii cu
atribuţii decizionale în materie de politică economică având în vedere un
aspect esenţial: cererea pentru salariaţi cu studii superioare este una de tip
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special din punctul de vedere al formării competenţelor, pe de o parte, precum şi al folosirii lor eficiente, pe de altă parte. În profesiile înalt calificate se
manifestă o anumită înclinaţie, fie din partea individului, fie din partea antreprenorului, de a subutiliza competenţele create prin educaţie şi învăţământ.
Nu sunt rare cazurile în care absolvenţi ai învăţământului superior exercită
activităţi ce nu fac apel la capacităţile lor depline sau pentru care formarea
profesională nu concordă cu capacităţile solicitate pe piaţă (de exemplu,
inginerii exersând activităţi specifice tehnicienilor, jurişti ocupând posturi
administrative inferioare, sociologi utilizaţi în activităţi nespecifice pregătirii
lor, filologi care practică ocupaţii inferioare competenţelor lor etc.).
Şi pentru instituţiile de învăţământ superior un imperativ principal este
acela de a se implica foarte activ prin forme de parteneriat cu marile firme şi societăţi comerciale. Acestea pot asigura nu numai absorbţia absolvenţilor, ci şi utilizarea lor. Cu maximă eficienţă (13).
Alternativa modernă şi utilă pe calea stimulării cererii pentru forţă de
muncă cu pregătire superioară este dezvoltarea rapidă a cercetării fundamentale şi aplicative de tip universitar. Ţinând cont de raportul net avantajos
între cost pe de o parte, şi beneficiile obţinute, pe de altă parte, niciun efort
de dotare financiar-materială nu este prea mare. Dar învăţământul superior,
datorită fenomenelor semnalate în ceea ce priveşte cererea pentru specialişti în unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică riscă să nu-şi
mai poată valorifica potenţialul reprezentat de absolvenţii săi decât de elită
cu înclinaţii şi capacităţi pentru cercetare şi inovare. Ca urmare, într-o viziune strict mecanicistă, aceasta ar fi sinonimă cu incapacitatea de a se asigura un anumit echilibru cantitativ între cerere şi ofertă, ceea ce ar însemna
stoparea fluxului de absolvenţi între instituţiile de cercetare-proiectare, impuse de condiţiile din afara sistemului de învăţământ. De aceea, poate că
una dintre soluţiile pe termen scurt (1-2 ani) ar costa tocmai în efectuarea
de cercetări şi alte activităţi specifice asimilate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. Chiar dacă problema gravă a finanţării nu se poate rezolva
pe deplin într-o astfel de manieră, este de preferat această variantă, fie faţă
de cea a şomajului, fie a contractului cu medii de cercetare aflate în pragul
dezintegrării rapide. Fiind implicate persoane foarte tinere şi deosebit de
bine dotate educaţional şi profesional, impactul cu piaţa forţei de muncă este foarte posibil să aibă consecinţe dramatice. Ele pot marca negativ viaţa şi
cariera profesională a tinerilor absolvenţi de elită.

4.3. Impactul învăţământului asupra ofertei de forţă de muncă
4.3.1. Pe piaţa forţei de muncă, oferta este determinată atât de factori
cantitativi, cât şi calitativi. Fără a intra deocamdată într-o serie de detalii,
apare de la început foarte clar că aspectul calitativ are un rol de potenţare a

304
abilităţilor indivizilor aflaţi pe piaţa forţei de muncă sau dimpotrivă de ponderare a laturii cantitative, în sensul unui efect de diminuare relativă a acesteia.
După cum este cunoscut, la un moment dat, mărimea forţei de muncă
este definită la intersecţia următorilor factori principali: mărimea populaţiei
totale, structura pe grupe de vârstă a populaţiei totale rata de activitate a
diferitelor segmente ale populaţiei durata timpului de lucru, capacităţile fizice
şi intelectuale ale persoanelor în vârstă aptă de muncă şi care solicită exersarea unei anumite meserii sau profesii.
La o primă vedere, s-ar putea concluziona că impactul învăţământului
asupra ofertei forţei de muncă priveşte doar capacitatea intelectuală şi poate, parţial pe cea fizică. Dar pe măsură ce sporeşte gradul de educaţie şi
pregătire profesională a resurselor umane, ritmul evoluţiei demografice se
modifică, atât în sensul diminuării substanţiale a ratei natalităţii, cât şi a reducerii mortalităţii infantile. Prin combinarea efectelor natalităţii cu cele ale
mortalităţii infantile, de regulă sporul demografic se încetineşte în termeni
relativi şi absoluţi.
Totodată, se manifestă intercorelări puternice între educaţie şi urbanizare, între educaţie şi industrializare, cu consecinţe ample şi de durată asupra evoluţiei demografice şi demoeconomice, în general.
Nici ratele de activitate nu sunt scutite de influenţele sistemului de învăţământ.
Faptul că între anii ’60-’70, am asistat la o adevărată explozie a ratelor de activitate, în special a celor feminine, dincolo de atracţia tot mai puternică spre obţinerea de salarii în contextul scumpirii costului vieţii, se explică prin ridicarea nivelului de instruire profesională a femeilor. Accesul
acestora spre învăţământul superior mai ales al celui de natură generalumanistă, constituie una dintre principalele mutaţii survenite în educaţia resurselor umane pe plan naţional şi mondial.
Pentru a putea funcţiona şi răspunde la cererea pentru instruire a populaţiei învăţământul are nevoie de inputuri, respectiv de cadre didactice, de
dotare financiar-materială, într-un cuvânt, de resurse. De calitatea acestor
resurse, de modul alocării lor structurale depinde calitatea ofertei de lucrători pentru economie şi de oameni pentru familie şi societate. Cu o dotare
precară sau insuficientă sistemului de educaţie formală nu poate face prea
mult în direcţia formării ofertei de forţă de muncă.
Nu se poate pune la îndoială importanţa tuturor inputurilor pentru învăţământ. Dar, în cadrul acestora, cadrele didactice – resursă specifică generală de însuşi sistemul de învăţământ – au, fără îndoială un rol decisiv.
Ajunşi în acest punct al demersului, o întrebare foarte directă se impune: populaţia şcolară poate fi considerată o resursă, un input pentru educaţia şi instruirea resurselor umane? Înaintea răspunsului la această întrebare se resimte nevoia unor precizări preliminare.
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În primul rând din variate unghiuri de vedere şi apelând la mai multe
criterii parţiale (vârstă, sex, mediu social de provenienţă coeficient de inteligenţă, disponibilitatea veniturilor necesare finanţării cheltuielilor de natură
educaţională ş.a.) populaţia şcolară nu are caracter omogen. Dimpotrivă, ea
se diferenţiază enorm nu numai pe niveluri şi forme de pregătire, ci şi din
punct de vedere al dorinţelor şi aspiraţiilor individuale.
În al doilea rând, marea diversitate a populaţiei şcolare, începând chiar cu primul an de şcoală primară, pune sistemul de învăţământ în situaţia
obiectivă de “a lucra cu materialul clientului”, adică de a fi un fel de “pricetaker”. Păstrând proporţiile, elevii clasei I din învăţământul primar ne apar ca
o dotare naturală cu resurse ce urmează a fi educate şi instruite.
În al treilea rând, în raport cu clasele şi anii de studii care urmează
elevii şi studenţii reprezentând inputuri “nontangibile” neconsumabile în
sens strict tehnologic, care urmează să continue procesul de acumulare –
finisare a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor.
În al patrulea rând, numai odată ce elevii (studenţii) şi încheie ciclul
complect de pregătire pentru care au optat şi care le furnizează oportunităţi
de exersare relativ îndelungată a anumitor meserii şi profesii, apare şi impactul direct al învăţământului asupra ofertei de forţă de muncă. Aceasta nu
exclude revenirea posesorilor de diplome în sistemul de educaţie formală,
decizie luată din diferite raţiuni, cum ar fi, de exemplu, dorinţa urmării cursurilor învăţământului superior sau tentaţia de diversificare şi integrare a cunoştinţelor universitare din două sau mai multe domenii.
Apreciem că sunt suficiente argumente ce vin să confirme tratarea
efectivelor şcolare ca resurse ale sistemului de învăţământ, fapt ce ne
îndeamnă să privim permanent impactul acestora cu oferta de forţă de
muncă în termeni dinamici, de fluxuri continue.
La rândul său, sistemul formal de învăţământ apare nu ca un edificiu
omogen, ci, dimpotrivă ca unul foarte puternic structurat pe forme şi grade
de pregătire (14), fiecare având atât funcţii generale, cât şi specifice în formarea ofertei anuale de forţă de muncă.
Am apelat intenţionat la sintagma ofertă anuală pentru a mai sublinia
un aspect particular sistemului de învăţământ. Astfel, dacă ne concentrăm
asupra ofertei totale de forţă de muncă, apare clar o dihotomie specifică: din
oferta anuală fac parte atât noile contingente de absolvenţi ai ciclului
postobligatoriu, cât şi efectivele de lucrători cu o anumită experienţă ocupaţională, la care se mai adaugă persoane adulte – de regulă, cu activitate
casnică familială – ce solicită pentru prima dată angajarea salarială. Ţinând
cont de periodicitatea cu care sistemul de învăţământ “emană valuri” ce împrospătează masa de lucrători, care îşi oferă serviciile virtualilor utilizatori
de forţă de muncă, există două maniere majore de abordare a impactului
între învăţământ şi ofertă de capital uman.
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Prima, de factură mai generală, constă în a-l privi înapoi pe termen
lung şi a reveni până la zi, ceea ce ar permite o evaluare relativ exhaustivă
a impactului între cele două elemente menţionate anterior. Cea de-a doua
ar constata în delimitarea strictă la outputurile învăţământului pe o perioadă
scurtă, de câţiva ani, ceea ce echivalează cu cantonarea la absolvenţi intraţi
recent pe piaţa forţei de muncă.
Ambele maniere semnalează starea la un moment dat a ofertei şi ce
trebuie întreprins în viitor pentru a aduce eventualele corecţii în procesul
educativ şi de formarea profesională. Dar, potenţiale ajustări ale ofertei presupun, în viziunea mai generală asupra acesteia, şi intervenţia altor pârghii
şi instrumente, cum ar fi reconversiunea profesională, şi care face obiectul
capitolului următor.
Am făcut aceste precizări, deoarece, de multe ori, se uită că învăţământul are un impact anual asupra ofertei forţei de muncă, fapt ce nu justifică acele opinii şi păreri care îi privesc pe perioade de 16-20 de ani ca pe un
fel de miraj al viitorului peste un număr atâta de mare de ani, influenţele sale asupra ofertei totale de forţă de muncă sunt puţin semnificative. În timpul
scurs de la accesul la şcoală a unui nou contingent de elevi, şi până la ieşirea absolvenţilor posesori de diplome ale ciclului postobligatoriu, pe piaţa
forţei de muncă intră 16-20 de promoţii de lucrători şi specialişti, care anterior se aflau în stadii de pregătire mai mult sau mai puţin avansate.
Este utopică viziunea după care învăţământul ar trebui să se adapteze acum, adică astăzi la cererea de forţă de muncă de peste 16-20 de ani.
Aşa ceva nici nu este posibil şi nici nu este de dorit. Efectele pregătirii iniţiale se manifestă, desigur, pe termen lung şi foarte lung (chiar pe generaţii,
cum arătat la începutul capitolului), dar pregătirea ofertei va fi pusă să răspundă unor probleme care deja se manifestă, care sunt palpabile.
O modificare de proporţii a procesului instructiv-educativ, şi care se
poate cantona şi la o anumită formă sau la un anumit grad specific, va fi
necesar să fie promovată, dacă oferta nu se poate absorbi în economie, fie
pentru că este cantitativ-structural peste cerere, fie că nu are calitatea educaţională şi profesională necesară. Nimeni nu are nevoie de reforme de
gradul reformei nici în învăţământ şi nici în oricare alt domeniu.
Repetăm ceea ce am afirmat în paragraful anterior, şi anume că România trebuie să se îndrepte spre afirmarea unei economii de tip educaţional. Educaţia şi economia performată nu constituie sloganuri (vechile strigăte de luptă ale celţilor), lozinci, ci raţiunile de a exista ale fiinţei umane.
Dincolo de aspectele strict măsurabile nu numai mintea şi braţul omului au
nevoie de educaţie, ci şi sufletul său, fapt ce corespunde esenţei noastre
divine. Lumea nu începe şi nu se termină cu noi, cu generaţiile de astăzi, iar
inteligenţa nativă şi capacitatea de a rezista la tot felul de “intemperii” au
nevoie pentru a se împlini de iubirea şi respectul faţă de valorile moralei
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creştine, în esenţă faţă de frumos, de bine şi de adevăr. Acestea reprezintă
trivium-ul (cele trei căi) unei oferte reale şi utile din partea învăţământului.
Poate este bine să ne reamintim spusele lui Rabelais: “ştiinţa fără conştiinţă
este ruina sufletului”, variantă a dictonului socratian “Cunoaşte-te pe tine
însuţi”.
Oferta de resurse umane necesare dezvoltării se educă şi se formează profesional, pas cu pas, în structurile interne şi complexe ale sistemului
de învăţământ. Abordarea lor nu trebuie să surprindă, deoarece, aşa după
cum se va vedea mai departe, impactul asupra ofertei de forţă de muncă
este decisiv.
4.3.2. Până la a fi acreditat legal să solicite şi să ocupe un anumit loc
de muncă, un viitor absolvent de învăţământ obligatoriu parcurge un traseu
de pregătire care se ramifică şi spre lumea muncii.
Filiera educativă, inclusiv segmentul său reprezentat de şcolarizarea
obligatorie şi relativ gratuită, cuprinde, în accepţiunea utilizată de UNESCO,
patru mari componente ale învăţământului, şi anume: preprimar, primar sau
de gradul 1, secundar sau de gradul 2 şi învăţământul de gradul 3 (15).
Acestea ne ajută, fără a mai da explicaţii preliminare, să avansăm câteva
afirmaţii valabile pentru şcoala românească, comparativ cu cea din alte ţări.
Pentru atingerea unui astfel de obiectiv vom pătrunde în ceea ce poate fi numit mecanismul intern ce defineşte, pe de o parte, durata totală a
pregătirii până la absolvirea liceului sau a altor instituţii similare din învăţământul secundar, iar, pe de altă parte, modul de alocare a timpului necesar
educaţiei şi formării profesionale pe gradele principale ale învăţământului
preuniversitar.
După cum se poate observa din examinarea datelor tabelului nr. 1, în
anul 1989, cu un acces la vârsta de 6 ani în învăţământul primar, în România durata ciclului obligatoriu era de 10 ani, iar formula pregătirii arăta astfel:
8P +2S1+2S2. Aceasta echivala, după cum se ştie, cu 8 ani de şcoală primară (clasele I-IV) şi gimnazială (V-VIII) + 2 ani în treapta I de liceu (clasele
IX-X) + 2 ani în treapta a II-a de liceu (XI-XII).
În alte ţări, parametrii pe care îi analizăm prezintă o serie de diferenţe,
dar şi de relative asemănări cu România. Astfel, în ceea ce priveşte limita
de intrare în învăţământul primar, predomină vârsta de 6 ani (16 Belgia,
Germania, Canada, SUA, Japonia, Franţa, Australia, Italia ş.a.), în unele ţări
ea fiind de 5 ani (Olanda, Regatul Unit, Noua Zeelandă), iar în altele de 7
ani (de exemplu, în Elveţia, în Finlanda, Suedia, Polonia sau în Iugoslavia).
Durata învăţământului obligatoriu (17) este cuprinsă, pentru ţările analizate, între 8 ani (Bulgaria, Italia, Polonia, Iugoslavia) şi 12 ani (Belgia,
Germania).
Ceea ce dorim să se reţină în mod deosebit este faptul că într-o serie
de state dezvoltate durata ciclului obligatoriu a ajuns să acopere, practic,
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întreaga perioadă de timp aferentă învăţământului primar şi secundar, luate
la un loc (Belgia, Germania, SUA, Australia, Franţa). În alte ţări, însă, cum
sunt Japonia, Elveţia, Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, contactul cu
lumea muncii este permis la vârsta de 15-16 ani în contextul unui model de
alocare a timpului cu structura 6P+3S1+3S2=12 ani de învăţământ preuniversitar, cu posibilitatea ca, după expirarea pregătirii pe segmentul
6P+3S1=9 ani, elevul să opteze fie, pentru continuarea studiilor în învăţământul secundar, fie pentru intrarea pe piaţa forţei de muncă.
Tabelul nr. 1
Durata învăţământului obligatoriu şi a învăţământului primar
şi secundar în România şi în alte ţări (date valabile pentru anul 1989)
- în ani Ţara

România
Belgia
Germania de
Vest
Olanda
Regatul Unit
SUA
Australia
Canada
Cehoslovacia
Franţa
Noua Zeelandă
Spania
Ungaria
Austria
Danemarca
Elveţia
Finlanda
Japonia
Norvegia
Suedia
Bulgaria
Italia
Polonia
Iugoslavia

Limita de
vârstă la
intrarea în
învăţământul obligatoriu
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
7
7
6
7
7
6
6
7
7

Durata
Durata filierelor educative
învăţă- Învăţământ
Învăţământ secundar
Învăţământ
mântului
primar
primar +
Stagiul 1 Stagiul 2 Total
obligato(P)
secundar
(S1)
(S2)
(S)
riu
10
12
12

8
6
4

2
3
6

2
3
3

4
6
9

12
12
13

11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8

8
6
8
6
6
8
5
6
5
8
4
6
6
6
6
6
6
8
5
8
4

3
3
...
3
3
...
3
4
3
...
4
3
3
3
3
3
3
...
3
...
4

3
4
...
2
3
...
3
3
4
...
4
3
3
3
3
3
3
...
5
...
4

6
7
4
5
6
4
6
7
7

14
13
12
11
12
12
11
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12

Sursa: Anuarul statistic UNESCO, Paris, 1990, p. 3-11, 3-12.

6
6
6
6
6
6
6
4
8
4
8
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De altfel, structura de alocare a timpului de tipul 6P+3S1+3S2 pare să
fie una extrem de echilibrată şi care merită să fie luată în considerare.
De ce am apelat la aceste exemple şi de ce am prezentat “datele” valabile pentru ţara noastră, în anul 1989, se va vedea imediat.
Între măsurile luate de guvernanţi şi responsabilii aflaţi la conducerea
Ministerului Învăţământului în anul 1990, s-a numărat, din nefericire, şi renunţarea la durata de 10 ani a învăţământului obligatoriu. Ca urmare, se
merge pe varianta de 8 ani de şcoală primară şi gimnazială, după care cine
doreşte poate să urmeze şi 2 ani de ucenicie la locul de muncă, pentru a
obţine deci un “permis” în vederea exercitării unei anumite meserii.
Printr-o astfel de variantă, învăţământul este pus în condiţii relativ similare cu cele de acum 25-30 de ani. Nu foloseşte nimănui o astfel de filieră
ce duce, spre lumea vastă a muncii, copii în vârstă de 14 ani. Aici nu pot
încăpea explicaţii legate de criza structurală şi morală în care ne aflăm, şi
cu atât mai mult cele referitoare la cererea pentru forţă de muncă.
Este adevărat că, în unele ţări europene, şi în primul rând în Germania (atât de Vest, cât şi de Est) ucenicia este una din formele de pregătire
profesională foarte răspândite. Dar ea nu mai seamănă astăzi deloc cu ceea ce era, să zicem, cu trei, patru decenii în urmă.
Din punctul nostru de vedere, perspectiva unui învăţământ general
obligatoriu de numai 8 ani, pe de o parte, şi pe de altă parte, deschiderea
unei supape de intrare a elevilor la cursurile de ucenicie cu durata de doi ani
este îndoielnică. În acest sens vom face câteva referiri, după cum urmează:
a) Chiar dacă, în prezent, învăţământul românesc suferă operaţii financiare pe “cord deschis”, deficitul grav de resurse materiale şi umane
(cadre didactice) nu poate reprezenta decât o stare conjuncturală. În mod
cert nu economisim nimic trecând funcţia şi responsabilităţi ale învăţământului secundar pe seama întreprinderii. Dimpotrivă, în loc ca produsele finale
ale sistemului de educaţie să fie de o bună calitate să răspundă la schimbare şi să o stimuleze pozitiv din punct de vedere economic şi social, sunt toate şansele ca virtualii ucenici să reprezinte un balast, cel puţin din motivul
că un copil în vârstă de 14 ani are un bagaj informaţional general cu mult
peste al unui maestru sau muncitor calificat trecut bine peste vârsta de 4550 de ani. De aici, rezultă un potenţial conflict de adaptare între “calfă şi
maestru”. Doar cine nu cunoaşte condiţiile tehnice şi tehnologice, de organizare şi relaţiile interumane din secţiile şi atelierele multor întreprinderi va
avea greutăţi în a înţelege astfel de aspecte. Totodată, raţionamente de felul “pe vremea mea ucenicia însemna meserie” sunt astăzi practici, unele ca
valoare. Din simplul motiv că timpurile s-au schimbat.
b) În actuala conjunctură economică, copiii provenind din familiile cu
venituri dramatic de reduse vor fi în mare măsură convinşi de părinţi că, după absolvirea clasei a VIII o să urmeze ucenicia. Învăţământul românesc nu
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are, încă, posibilitatea să asigure o educaţie suficientă pe un interval de
numai opt ani. Dacă nu ne referim numai la noile tehnologii educaţionale
informatizate, ne întrebăm câte şcoli din România sau câte familii de români
au în prezent un singur computer, chiar de capacitate mică, pentru a fi utilizat în scopuri formativ-instructive. Apoi, trebuie să ne mai gândim că deprinderea – mai bună sau mai rea – a unei meserii, dacă nu are loc pe un
fond adecvat de cultură generală, rezultatele pe termen lung se pot dovedi
catastrofale. În mod sigur, foştii ucenici deveniţi muncitori cu o anumită calificare sunt primii ameninţaţi cu pierderea locurilor de muncă, fapt ce va antrena mari eforturi atât materiale – financiare, cât şi organizaţionale, pentru
recalificarea sau reconversiunea profesională a acestora. În plus, un alt aspect de loc neglijabil constă în constituirea familiilor tinere în raport cu care
prejudecăţile (uneori bine argumentate) atât ale părinţilor, cât şi ale viitorilor
parteneri pornesc şi de la studiile efectuate. În acest sens, preferinţele vor fi
armonizate pe acelaşi palier educaţionale, iar în consecinţă, efectele se vor
resimţi cel puţin pe durata a două generaţii. Dar întrebarea care persistă
este dacă o ofertă de forţă de muncă de acest tip, adică rapid şi sumar calificată, concordă sau are şanse să corespundă cu cererea.
c) Nu contestăm că generalizarea învăţământului obligatoriu pe durată de zece ani a fost însoţită în planul calitativ al pregătirii de un declin tot
mai accelerat în perioada 1980-1989. Procedura automată de absolvire a
claselor şi anilor de studii, practicată şi în alte ţări inclusiv în Japonia, în perioada învăţământului obligatoriu a fost supralicitată nu numai de către elevi,
dar şi de către profesori, ajungându-se chiar la situaţii absurde de felul acelora în care profesorii se deplasau la domiciliu elevilor pentru a-i ruga să se
prezinte la examinări pentru care obţineau oricum note de absolvire.
Dar, oare asemenea aspect şi fenomene ce privesc calitatea procesului educativ-formativ pot fi anulate prin reducerea perioadei învăţământului
obligatoriu de 10 ani la 8 ani? Răspunsul este unul singur: categoric nu. Sau
poate s-a gândit că ameninţări de felul: “dacă nu înveţi, te duci la ucenicie”
pot ridica ştacheta pregătirii în învăţământul românesc. Din experienţa trecutului (sintagma nu este pleonastică, deoarece ne gândim la perioada nu
prea îndepărtată, până în anul 1989), printre altele, s-a detaşat şi faptul că
absolvenţii de 10 clase, şi uneori chiar de liceu, au mari dificultăţi de a vorbi
şi a scrie în propria lor limbă, ca să nu mai discutăm de cunoştinţe din alte
domenii. Deci, cum se vor prezenta oare absolvenţii de opt clase?
d) Există suficient de multe argumente pentru susţinerea ideii unui învăţământ românesc cu caracter elitist. Diferenţele naturale şi sociale între
elevi, marea diversitate a fiinţelor umane se concretizează şi sub forma unor
randamente şcolare individuale diferite. Evident, şi în sistemul de învăţământ este firesc să acţioneze selecţia pe filierele educative.
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Prezenţa unei elite în oferta de forţă de muncă va permite, în condiţii
economice relativ normale (deci nu ca în prezent), ca perioada de tranziţie
nu spre “economia de piaţă” (expresie tautologică consacrată şi în limbajul
uzual cotidian), ci spre o economie de tip educaţional, solidă şi performantă,
să fie cât mai scurtă.
Dar, dacă învăţământul nu va asigura pregătirea sufficient de bună a
marii majorităţi a populaţiei şcolare şi atunci nici elitele nu vor putea face
mare lucru. Astfel, pe de o parte, este imperios necesar ca perioada destinată învăţământului obligatoriu să permită asimilarea de cunoştinţe şi formarea de comportament şi atitudini positive. Pe de altă parte, în interiorul
acestei perioade accesul la clasele şi anii de studii care urmează, trebuie să
se facă pe baza unor examene şi probe riguroase (inclusiv prin teste psihologice generale care pot depista insuficienţa capacităţilor anumitor elevi,
pentru care pregătirea se impune a fi făcută în condiţii mai speciale). Ele nu
exclud ci, dimpotrivă, presupun şi eventualele repetări ale diferitelor clase şi
ani de pregătire şcolară.
Cu privire la aceste probleme, apreciem că, prin corectivele necesare
asupra calităţii educaţiei şi formării profesionale, se justifică din numeroase
unghiuri de vedere revenirea la durata de 10 ani a învăţământului obligatoriu. În interiorul ciclului întâi (clasele IX şi X) al liceului se poate asigura
cu succes şi formarea elevilor pentru meserii înrudite din punct de vedere
tehnic şi tehnologic.
Dificultatea esenţială constă, în opinia noastră, în dotarea cu materii
prime, materiale şi echipamente tehnice a spaţiilor şcolare sau extraşcolare
în care se efectuează aplicaţiile practice.
Pregătirea pentru o anumită meserie este prea importantă pentru toate părţile interesate (individ, familie, întreprindere, societate) ca să nu fie
sprijinită aşa cum se cuvine. La efortul de finanţare a acesteia vor trebui să
participe toţi agenţii economici, puterea şi administraţia centrală şi locală,
organizaţii şi instituţii neguvernamentale. Încă nu este târziu să punem bazele unor centre naţionale de formare profesională a persoanelor tinere. După cum se cunoaşte, în ţările occidentale, ocuparea unui loc de muncă reprezintă o problemă pentru absolvenţii ciclului de învăţământ postobligatoriu, inclusiv a celui superior. Tendinţa clară de internaţionalizare a
producţiei şi distribuţiei mărfurilor şi serviciilor, competitivitatea pe pieţele
externe fac necesară utilizarea unor forme de pregătire profesională înaltă,
nicidecum a uceniciei la locul de muncă. Deci, acesta ar trebui să dispară
din peisajul structurii învăţământului românesc şi să fie înlocuită cu şcoli
(înalte) profesionale sau de meserii cu o durată de 2-3 ani, care acoperă
sau chiar depăşesc cu un an perioada instrucţiei obligatorii. Un singur aspect ar mai rămâne de analizat, şi anume accesul la învăţământul superior
ce presupune absolvirea învăţământului secundar. În acest sens, două mari
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variante sunt posibile: fie continuarea pregătirii prin cursuri la fără frecvenţă
sau de tip serealist, pe o perioadă de 1-2 ani, fie intrarea la universităţi deschise, “fără ziduri” sau la cele privatizate.
Credem că este deja foarte clar ce opţiune va trebui să se facă între
ucenicie, pe de o parte, şi şcolile (înalte) profesionale sau de meserii, pe de
altă parte.
Am ţinut să tratăm în acest paragraf (cu privire la structurile învăţământului primar şi secundar abordate în funcţie de duratele pregătirii) şi
unele dintre problemele formării profesionale, deoarece ele pot fi desprinse
în contextul perioadei de timp aferente învăţământului obligatoriu în ţara
noastră. Pe aceste coordonate reiese evident impactul potenţial şi efectiv al
sistemului de educaţie şi pregătire a resurselor umane asupra ofertei de
forţă de muncă.
4.3.3. Din punct de vedere strict cantitativ, corelaţia învăţământ-ofertă
de forţă de muncă nu poate fi bine înţeleasă dacă vom face abstracţie de
ideea de fluxuri, de intrări-ieşiri, altfel spus de dinamica internă a structurilor educaţiei şi instruirii. Anterior abordării acesteia, un prim pas îl
constituie surprinderea la un moment dat a dimensiunii totale a populaţiei
şcolare, precum şi a distribuirii ei pe principalele grade ale învăţământului
(primar, secundar şi superior).
Desigur, ceea ce ne intersează în mod cu totul special va fi volumul şi
structura de pregătire a absolvenţilor care intră direct pe piaţa forţei de
muncă, parametrii determinaţi, între altele, şi de sursele lor de alimentare,
adică fenomenele demografice (rata natalităţii, sporul populaţiei, repartiţia
pe grupe de vârstă a populaţiei totale).
În ultimele trei decenii, în România, atât populaţia şcolară, cât şi populaţia totală a ţării au evoluat crescător, respectiv de la 2,9 milioane elevi şi
studenţi, la 5,5 milioane, şi de la 18,4 milioane de locuitori, la 23,2 milioane,
ceea ce echivalează cu ritmuri medii anuale de 2,2% în cazul populaţiei
şcolare, şi de 0,8% pentru întreaga populaţie (tabelul nr. 2). Devansarea
dinamicii populaţiei totale de către cea a numărului de elevi şi studenţi pe
perioade mari de timp reprezintă o tendinţă manifestată nu numai în ţara
noastră, ci şi la scară planetară, fapt ce pune în evidenţă sporirea ratelor de
şcolarizare şi impactul puternic al învăţământului asupra economiei şi societăţii.
Raportul între numărul populaţiei şcolare şi numărul total de locuitori,
pe care îl vom denumi rata globală de şcolarizare a populaţiei, ilustrează
sintetic legătura între demografie şi învăţământ ca factori principali de influenţă a ofertei de forţă de muncă.
În România, între anii 1960 şi 1990, rata globală de şcolarizare a evoluat astfel: 15,6 elevi şi studenţi la 100 de locuitori în anul 1960; 21,4% în
1970; 25,2% în 1980 şi 23,9% în 1990. Se poate observa din aceste date
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producerea unei mutaţii clare şi apreciabile în deceniul ’80-’90, comparativ
cu perioadele anterioare, 1960-1970 şi 1970-1980, fapt care apare mai precis localizat din examinarea an de an a ratei globale de şcolarizare. În
această direcţie se desprind următoarele constatări majore; a) faţă de valoarea minimă de 15,6% din anul 1960, maximul perioadei 1960-1990 a fost
atins în anul 1979, când mărimea indicatorului a fost de 25,8%; b) un declin
continuu între anii 1970 şi 1974, precum şi în perioada 1979-1990; c) constanţa numărului de elevi şi studenţi ce revin la 100 de locuitori, în fiecare
an al perioadei 1987-1990, aceasta stabilizându-se la o mărime de circa
24.(18) Două sunt explicaţiile principale legate de aceste aspecte, şi anume:
măsurile pronataliste cu efecte imediate în anii 1967 şi 1968, pe de o parte,
şi generalizarea învăţământului obligatoriu de 10 ani resimţită prin ratele
mari de şcolarizare din anii 1977-1980.
Tabelul nr. 2
Nivelul şi evoluţia unor indicatori demografici şi a populaţiei
şcolare în România, pe ani ai perioadei 1960-1990
Anul

Populaţiaa)
totală

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

18403
18567
18681
18813
18927
19027
19141
19285
19721
20010
20253
20470
20663
20828
21029
21245
21446
21658
21855
22048
22201
22353
22478

Număr de Sporul natural al
Populaţia şcolară
născuţi vii
populaţiei
Total Modificări absolute
cu bază în lanţ (±)
352
191
2873
325
163
3208
+335
302
130
3501
+293
295
139
3761
+260
287
135
3833
+72
278
115
4085
+252
274
116
4103
+18
528
349
4146
+43
526
338
4173
+27
465
264
4284
+111
4347
+63
427
234
400
206
4377
+30
389
199
4331
-46
4342
+11
379
175
4492
+150
428
236
418
221
4814
+322
417
212
5088
+274
424
215
5297
+209
417
205
5366
+69
5705
+339
411
193
5593
-112
399
167
381
156
5585
-8
344
120
5576
-9

314
Anul

Populaţiaa)
totală

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

22553
22624
22724
22823
22940
23053
23151
23207

Număr de Sporul natural al
Populaţia şcolară
născuţi vii
populaţiei
Total Modificări absolute
cu bază în lanţ (±)
321
88
5571
-5
351
117
5588
+17
359
112
5588
0
377
135
5592
+4
383
129
5488
-104
380
127
5542
+54
369
122
5563
+21
315
130
5545
-18

a)

La 1 iulie.
Sursa: Anuarul statistic al României, 1971, 1981, 1990.

Aceste analize ne vor ajuta să aproximăm evoluţiile viitoare ale efectivelor şcolarizate în ţara noastră, fapt ce se repercutează asupra ofertei de
absolvenţi pentru piaţa forţei de muncă.
Datele tabelului nr. 2 relevă, între altele, foarte sugestiv, modificările
populaţiei şcolare totale, de la un an la altul, în perioada 1960-1990. Ceea
ce consemnăm, în mod special, constă în amploarea mutaţiilor produse şi
în sensul lor de evoluţie.
Din punct de vedere al mărimii modificărilor cu bază în lanţ, se detaşează puternic perioadele 1960-1963, 1964-1965, 1975-1977 şi 1978-1979,
când sporul populaţiei şcolare a fost de circa 250-300 de mii de elevi şi studenţi.
Pe măsură, însă, ce ne apropiem de anul 1990, amploarea modificărilor
intră într-o etapă de relativă acalmie, cum este de exemplu între anii 19811986 şi 1988-1989, cu excepţia deplasării survenite în perioada 1986-1987.
În ceea ce priveşte sensul modificărilor absolute cu bază în lanţ, evoluţiile pozitive din anii 1960-1971 şi 1974-1979 sunt însoţite şi de scăderi, prima
având loc între 1971-1972, urmate apoi de cele din perioada 1980-1983,
1986-1987 şi 1989-1990. Cele mai notabile diminuări s-au produs la nivel de
circa 100 de mii de persoane, respectiv între anii 1979-1980 şi 1986-1987.
Dacă vom compara tendinţele manifestate de populaţia şcolară cu cele ale indicatorului număr de născuţi vii, luând în considerare şi un “lag” firesc de circa 6-7 ani, se va observa imediat corelarea puternică între evoluţia populaţiei şcolare şi cea a populaţiei totale. Astfel, “baby-boom”-ul declanşat în 1967 şi 1968, echivalând cu peste 520 mii de născuţi vii, şi continuat în perioada 1969-1971 cu o medie de peste 430 mii de născuţi vii s-a
răsfrânt decisiv asupra efectivelor şcolare dintre anii 1975-1979.
Examinarea fluxului primar de intrări în sistemul de învăţământ ne
arată o diminuare sensibilă pentru viitorul nu prea îndepărtat. Astfel, înce-
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pând cu anul 1974, numărul născuţilor vii intră într-o continuă fază descendentă, între 1981-1990 media anuală a acestora fiind de circa 350 mii. Date
fiind, pe de o parte, greutăţile în asigurarea traiului individual şi familial, iar,
pe de alta, liberalizarea totală a avorturilor, nu se întrevăd decât evoluţii în
scădere ale ratei natalităţii şi, implicit, ale sporului demografic.
În contextul demoeconomic al perioadei parcurse între 1974-1980 şi
având esenţial în vedere că media anuală a născuţilor vii a fost de circa 416
mii persoane, în viitorul apropiat este foarte posibil ca populaţia şcolară totală să se situeze la aproximativ 5,3-5,4 milioane de elevi şi studenţi, respectiv, în perioada 1992-1998. Mai departe, cu o medie anuală a născuţilor vii
de 358 mii în deceniul 1981-1990 şi de circa 150-175 de mii între anii 19912000, populaţia şcolară estimată probabil că va fi de 4,8-5,0 milioane între
anii 1999-2008 şi de numai 4,4-4,5 milioane în perioada 2009-2015.
Ţinând cont de imaginile şi determinările anterior efectuate, cu privire
la ratele de şcolarizare ale populaţiei totale şi la evoluţia efectivelor de elevi
şi studenţi, vom aborda mai departe structura pe grade de învăţământ a populaţiei şcolare. (Acestea, după cum am văzut mai înainte, sunt caracterizate prin durate diferite de pregătire).
Dinamica internă specifică învăţământului impune să ţinem permanent seama de ansamblul celor trei grade principale, respectiv primar, secundar şi superior. Din raţiuni de ordin practic, inclusiv din cele care privesc
informaţiile de care am dispus, ne vom concentra asupra învăţământului
postobligatoriu, a formelor sale majore de educaţie şi pregătire profesională.
Tabelul nr. 3
Câţiva indicatori cu privire la principalele forme de învăţământ legate
direct de piaţa forţei de muncă, în unii ani ai perioadei 1980-1990
1980 1986 1987 1988 1989
1990
I. Populaţia şcolară (mii persoane)
- Învăţământ liceal
1030 1227 1197 1229 1272
1346
- Şcoli profesionale
145
288 257 278
314
304
- Învăţământ superior
178
149 148 150
153
157
II. % în populaţia şcolară totală
- Învăţământ liceal
18,4 21,9 21,8 22,2 22,9
24,3
- Şcoli profesionale
2,6
5,1
4,7
5,0
5,6
5,5
- Învăţământ superior
3,2
2,7
2,7
2,7
2,7
2,8
Total
24,2 29,7 29,2 29,9 31,2
32,6
III. Număr de absolvenţi ce revin la 100 elevi (studenţi) înscrişi
- Învăţământ liceal
16
16
16
16
15
15
- Şcoli profesionale
53
52
52
45
48
42
- Învăţământ superior
21
21
19
19
18
18
Sursa: Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României, 1990, p. 142-146, şi din
Breviarul statistic al României, 1991, p. 44-46.
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Datele din tabelul de mai sus pun în evidenţă atât nivelul cât şi evoluţia diferită a populaţiei şcolare din învăţământul liceal şcolile profesionale şi
învăţământul superior. În anul 1990, în România, aceste trei forme de învăţământ concentrau circa 33% din efectivele totale aflate în procesul instructiv – formativ. Ponderea cea mai mare, cum este şi firesc, deţinând-o învăţământul liceal. Pe acest fond se remarcă ponderea relativ mică a învăţământului superior şi care evoluează şi în scădere, de la 3,2% în 1980 la
2,8% în 1990. Pe plan mondial, învăţământul superior reprezenta în totalul
populaţiei şcolare 5,7% în 1980 şi 6,2% în 1988 (anexa nr. 2).
În evidentă opoziţie cu învăţământul superior, pregătirea asigurată
prin şcoli profesionale şi-a modificat proporţiile de la 2,6% în 1980, la 5,5%
în anul 1990, ceea ce practic ar fi fost normal să se întâmple cu efectivele
de studenţi.
După cum ne arată experienţa anilor 1990 şi 1991, până în anul 2010
este foarte posibil ca ponderea învăţământului superior românesc în totalul
populaţiei şcolare să ajungă la cca 5-6%, ceea ce ar echivala cu o dublare a
numărului actual de locuri pentru studenţi din anul I. Astfel, luând în considerare scara economiei noastre naţionale, ne vom putea apropia de dimensiunile cantitative ale ofertei de specialişti pregătiţi în învăţământul superior
din ţările dezvoltate.
În contextul distribuţiei efectivelor şcolare şi studenţeşti prezentate în
datele tabelului nr. 3, se poate observa că numărul anual de absolvenţi ce
revine la 100 de elevi sau studenţi, pe care îi vom denumi raport de valorificare a educaţiei şi pregătirii profesionale, a fost de 15% în învăţământul liceal, de 42% pentru şcolile profesionale şi de 18% în învăţământul superior.
Acest raport se află sub incidenţa a doi factori esenţiali, şi anume durata
pregătirii pe forme de învăţământ (numărul anilor de studii) şi gradul de
promovabilitate, evident apelând la premisa “ceteris-paribus”.
Cu menţionările ce se pun pentru învăţământul superior, adică ţinând
cont de amplificarea viitoare a numărului total de studenţi, şi deci şi de absolvenţi cu studii superioare, pentru viitor nu se întrevăd modificări majore în
ceea ce priveşte distribuţia relativă a efectivelor pregătite prin liceu şi şcoală
profesională. Ambele vor “ceda” practic din ponderea lor în populaţia şcolară în avantajul învăţământului superior.
De asemenea, dacă se va marşa pe variantă normală pentru un învăţământ general obligatoriu cu o durată de 10 ani, nu se poate întrevedea
nicio modificare notabilă a numărului de absolvenţi ce revin la 100 de elevi
de liceu, acest indicator situându-se deci la cca 15-16%.
Pentru oferta de forţă de muncă specifică sistemului de învăţământ, o
împortanţă deosebită o deţine rata totală de acces în învăţământul superior
a absolvenţilor cu studii liceale încheiate. În acest sens avem în vedere, pe
de o parte, numărul de locuri pentru studenţi din anul I, iar pe de altă parte,
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marja de “pierderi” a absolvenţilor de liceu care nu solicită, din diferite motive, niciocuparea unui loc de muncă, şi nici nu sunt admişi la examenul de
admitere în învăţământul superior. La aceste două categorii de absolvenţi
care nu trec spre studiile universitare se mai adaugă şi tineri care emigrează, precum şi persoanele tinere, decedate din diverse cauze. În asemenea
circumstanţe, în estimările pe care le vom efectua am luat în considerare un
procent de cca 90% din numărul total de absolvenţi de liceu care se regăsesc anual pe piaţa forţei de muncă.
În ceea ce priveşte masa de absolvenţi ai diferitelor forme ale învăţământului postobligatoriu (tabelul nr. 4), sunt de consemnat o serie de aspecte şi tendinţe intim legate de ceea ce denumim ofertă de forţă de muncă
pregătită în cadrul sistemului naţional de învăţământ.
Tabelul nr. 4
Numărul absolvenţilor învăţământului postobligatoriu
(inclusiv ai uceniciei la locul de muncă) în România
În fiecare an al perioadei 1960-1990
Anul Şcoală profesio- Şcoli de
nală şi ucenicie la maiştri
locul de muncă
1960
25
3
1961
30
3
1962
51
7
1963
45
4
1964
65
7
1965
66
6
1966
61
5
1967
59
5
1968
71
6
1969
86
11
92
9
1970
1971
99
6
1972
105
6
1973
116
6
1974
125
7
1975
127
6
1976
102
7
1977
46
9
1978
61
9
1979
72
10
77
13
1980
1981
70
16
1982
69
14

Învăţământ liceal
37
47
47
56
63
71
81
100
27
82
94
101
103
110
225
112
83
104
170
152
165
175
168

Şcoli
postliceale
7
8
12
12
15
16
16
19
16
16
17
12
10
12
15
12
11
10
11
-

- mii persoane Institute
Învăţă- Total
pedagogi- mânt suce de 2 ani perior
0,6
11
84
0,9
10
99
0,7
11
129
12
129
14
164
2
19
180
1
23
187
1
22
206
1
23
144
1
24
220
2
24
238
2
29
249
1
35
260
0,6
31
276
0,3
30
402
29
286
31
234
33
202
34
285
35
269
38
293
39
300
39
290
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Anul Şcoală profesio- Şcoli de
nală şi ucenicie la maiştri
locul de muncă
1983
56
10
1984
70
11
1985
101
10
1986
150
11
1987
135
12
1988
124
12
1989
151
11
1990
127
12

Învăţământ liceal
160
136
151
201
188
196
194
205

Şcoli
postliceale
-

Institute
Învăţă- Total
pedagogi- mânt suce de 2 ani perior
36
262
37
254
34
296
31
393
28
363
29
361
28
384
28
372

Sursa: Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României, 1990, p. 142-146, şi din
Breviarul statistic al României, 1991, p. 44-46.

Examinarea pe termen lung detalii cu privire la numărul total de absolvenţi ai ciclului de pregătire postobligatoriu ne arată o evoluţie crescătoare pe ansamblul ultimilor trei decenii respectiv de la 84 mii persoane în anul
1960 la 372 mii persoane în 1990. Nivelul maxim s-a înregistrat în anul
1974 cu 402 mii absolvenţi, an după care intrăm imediat într-o fază de declin (202 mii absolvenţi în anul 1977) pe o perioadă de trei ani (1975-1977).
După anul 1978 urmează o alternanţă a creşterilor cu diminuările, tendinţa
generală în perioada 1978-1990 fiind, însă, aceia de majorare în anul de
absolvenţi, anul 1986 constituind un punct de inflexiune cu 393 mii absolvenţi, după care se poate remarca intrarea într-un nou ciclu descendent.
Structura absolvenţilor pe forme de învăţământ post-obligatoriu relevă
locurile deosebite pe care acestea le ocupă în furnizarea ofertei de forţă de
muncă. Din punct de vedere strict cantitativ, pe primele două locuri în ordinea mărimii se situează învăţământul liceal, urmat de şcoala profesională
(inclusiv ucenicia la locul de muncă), cu excepţia anilor 1972, 1973, 1975 şi
1976, când ordinea se inversează între aceste două forme de pregătire.
În învăţământul liceal, maximul de absolvenţi a fost atins în anul 1974,
cu 225 mii persoane; o medie anuală ridicată de aproximativ 197 mii persoane, este specifică şi perioadei 1986-1990. Absolvenţii de şcoală profesională au fost în numărul cel mai mare în anii 1986 şi 1989, respectiv 150
mii persoane; în fiecare an al perioadelor 1972-1976 şi 1985-1990 s-au
înregistrat peste 100 mii de absolvenţi, ceea ce demonstrează atracţia deosebită a acestei forme de învăţământ pentru tinerele generaţii, fapt explicabil şi prin durata mai mică a pregătirii, şi care, deci, permite mai rapida angajare salarială.
Pe locul trei, ca însemnătate cantitativă, se plasează absolvenţii învăţământului superior, cele mai numeroase promoţii fiind de 39 mii persoane
în anii 1981 şi 1982.
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În perioada 1987-1990 efectivele de absolvenţi s-au situat constant la
cca 28 mii persoane. În continuare, urmează şcolile postliceale cu ultima
promoţie de 11 mii absolvenţi în anul 1978, şcolile de maiştrii, cu 12 mii absolvenţi în anul 1990 şi institutele pedagogice cu durata de doi ani, având
ultimile două promoţii în anul 1973 cu 600 persoane şi 1974 cu 300 persoane.
După anul 1989 s-au redeschis cursurile şcolilor postliceale şi este de
aşteptat şi reluarea tradiţiei învăţământului superior pedagogic de doi ani,
ceea ce nu poate să aibă decât efecte pozitive asupra ofertei de forţă de
muncă în ţara noastră.
În sinteză, dimensiunile şi evoluţia diferenţiată a absolvenţilor diferitelor forme de învăţământ postobligatoriu s-au concretizat, în anul 1990, în
următoarea structură relativă (ponderei calculate în numărul total de absolvenţi ai acestor forme de învăţământ): liceu 55,1%, şcoala profesională (inclusiv ucenicie la locul de muncă) 34,1% învăţământ superior 7,6% şi şcoală de maiştri 3,2% comparativ, de exemplu, cu structura valabilă în anul
1980: liceul 56,3%, şcoală profesională (inclusiv ucenicia) 26,3% învăţământ superior 13,0% şi şcoală de maeştri 4,4%.
În anul 1990, faţă de anul 1960, numărul mediu de ani de şcoală al
absolvenţilor de învăţământ postobligatoriu a crescut de la aproximativ 9
ani, la cca 11 ani. Dar, în condiţiile revigorării activităţii postliceale de pregătire profesională şi mai ales, a învăţământului superior se întrevede o majorare a numărului mediu de ani de şcoală la 12-12,5 ani la orizontul perioadei
2000-2010, ceea ce ne-ar situa aproape de mărimea acestui indicator din
ţările dezvoltate (12,5-13,5 ani).
Prin considerarea cumulată a rezultatelor analizelor referitoare la populaţia şcolară, pe de o parte, şi la absolvenţii incluşi în oferta forţei de
muncă pe de altă parte, rezultă câteva tendinţe clare pentru viitor.
Pe principale forme de învăţământ, o adevărată distribuţie a numărului de absolvenţi cu incidenţe pozitive asupra ofertei de forţă de muncă este
următoarea: liceul 4,5%, şcoală profesională 25% învăţământ superior
15,5%, şcoli profesionale 10% şcoli de maeştri 3,5% institute pedagogice cu
durata de doi ani 1% (ponderei determinate în raport cu numărul total de
absolvenţi ai ciclului postobligatoriu şi în contextul unui învăţământ general,
obligatoriu de 10 ani). Această “reţetă” o considerăm demnă de urmat pentru a satisface premisa unei armonioase îmbinări a educaţiei generale cu
pregătire profesională mai specializată. Ea este în concordanţă şi cu necesitatea diversificării filierelor formativ-instructive, care reprezintă un imperativ
al învăţământului românesc.
Pornind de la estimarea unei populaţii şcolare totale de cca 5,25 mil.
de elevi şi studenţi în anul 2000, şi de aproximativ 4,75 milioane în anul
2010 principalele segmente ale învăţământului ce contribuie la oferta de
forţă de muncă este foarte posibil să aibă următorul aport în număr de ab-
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solvenţi: a. Pentru anul 2000, liceu 195 mii persoane şcoală profesională 40
mii persoane învăţământ superior 40 mii persoane, cu un total de 330 mii de
absolvenţi; b. Pentru anul 2010, liceu 140 mii persoane, şcoală profesională
80 mii de persoane, învăţământ superior 50 mii persoane, în total 270 mii de
absolvenţi.
Dacă vom lua în considerare că între anii 1960 şi 1990 au survenit
mutaţii radicale în ceea ce priveşte “zonele” de absorbţie a ofertei pe cele
două mari componente ale cererii, respectiv populaţiei ocupate şi număr de
salariaţi, se profilează accentuarea unor tensiuni pe piaţa forţei de muncă.
În termeni globali, iată în ce au constat aceste mutaţii: a) în perioada
1960-1970, populaţia şcolară a crescut cu cca 1,5 mil. persoane, populaţia
ocupată cu 337 mii iar numărul de salariaţi cu aproape 1,9 mil. persoane; b)
între anii 1970-1980, toţi cei trei indicatori au marcat, de asemenea sporuri
pozitive, respectiv cu 1,2 mil. populaţia şcolară, cu 475 mii populaţia ocupată şi cu 2,2 mil. numărul de salariaţi; c) în deceniul 1980-1990, populaţia
şcolară a scăzut cu 48 mii persoane, populaţia ocupată a crescut cu 756
mii, o evoluţie pozitivă înregistrând-o şi numărul de salariaţi, dar cu numărul
562 mii persoane (anexa nr. 3).
Fără a mai intra în cauzele – deja bine cunoscute – ale acestor deplasări (raportul între sectorul primar şi cel secundar în ocuparea forţei de
muncă, suprasaturarea industriei, în special, cu angajaţi etc.) şi, totodată,
dincolo de ameninţarea iminentă a unui şomaj de proporţii, mai ales între
anii 2000-2010, absolvenţii învăţământului postobligatoriu nu vor putea decât să compenseze parţial ieşirile din activitate ale forţei de muncă prin pensionare şi alte cauze naturale. Cu alte cuvinte, se va resimţi un deficit cantitativ macroagregat de lucrători calificaţi.
Contribuţia învăţământului la oferta cantitativă de forţă de muncă are
mai mult un caracter derivat, în funcţie de fenomenele demografice care
imprimă, în final, însăşi dinamica internă şi structurală a efectivelor şcolare
şi a numărului de absolvenţi.
În termeni calitativi, însă, sistemul de educaţie şi formare profesională
exercită un impact direct şi decisiv asupra ofertei. El rezultă, în esenţă, din
însăşi calitatea conţinuturilor educaţionale şi, evident, din cea a personalului
didactic, precum şi a altor inputuri specifice. Într-un astfel de cadru general
se deschid perspective de abordări multiple şi în profunzime, climatul teoretic, sub imperativele realităţii, fiind marcat de numeroase întrebări, dezbateri
şi controverse. Ele se întind pe o paletă foarte largă, care merge de la supralicitarea funcţiilor calitative ale învăţământului, până la critici fundamentale ce avansează propuneri de tipul de şcolarizări societăţi şi individualizări
maxime a predării cunoştinţelor, de tipul “un singur elev pentru un singur
profesor”.
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În acest context, o idee deosebit de interesantă dar şi greu de transpus în plan real, este aceea conform căreia şcolile de astăzi trebuie să răspândească cunoştinţele lumii de astăzi. Dar, desigur, rămâne să mai precizăm parametrii esenţiali ai lumii în care trăim tentativă care este departe de
a fi facilă.
O problemă aparte, intim legată de calitatea pregătirii educative şi
profesionale, este o anumită stare de incertitudine care se poate remarca
atât la profesori, cât şi la elevi şi studenţi.
Punctul nodal al unei astfel de stări îl constituie utilitatea apreciată de
cele două părţi cu privire la ceea ce se predă, dacă este sau nu de actualitate, dacă ajută la depăşirea dificultăţilor impuse de condiţiile economice şi
sociale, dacă există o concordanţă între sistemul de valori (inclusiv de apreciere a personalităţii individuale) propriu şcolii şi cel situat în afara sa, dacă
statutul cadrelor didactice este pe măsura aşteptărilor ş.a.m.d.
Ceea ce se detaşează, cu siguranţă faţă de aspectul calitativ al formării resurselor umane este necesitatea unei bune articulări între educaţia
formală, pe de o parte, şi cea nonformală şi informală, pe de altă parte.
Convergenţa acţiunilor şi eforturilor educative formale rămâne decisivă, învăţământul reprezentând, de departe, sursa cea mai importantă pentru
asigurarea calităţii ofertei de forţă de muncă.
Se impune definitiva renunţare la “rebutul educaţional”, la a permite
unor absolvenţi cu mari lacune educaţionale şi de pregătire profesională să
pătrundă pe piaţa forţei de muncă. Aceasta deoarece dezavantajele, insuficienta instruire afectează nu numai individul, ci şi mediul în care trăieşte.
Diferitele conţinuturi educaţionale se judecă în raport cu cererea pentru forţa
de muncă, cu gradul său de adecvare la lumea vastă a meseriilor şi profesiilor.
Tipurile de domenii în pregătirea resurselor umane, modul de întrepătrundere a cunoştinţelor generale cu cele de specialitate, structura programelor şcolare reflectă valorile unei anumite societăţi.
În România, având în vedere, actuala stare de lucruri, care marchează aspectele calitative ale pregătirii, precum şi cerinţele tehnice şi tehnologice din viitorii 10-15 ani imperios necesare mutaţii de proporţii, de natură
structurală. Ele vizează, în mod cu totul special, învăţământul secundar şi
pe cel superior, care generează practic oferta de forţă de muncă cu nivel
înalt de calificare.
Excesivul gigantism industrial de astăzi ne creează serioase dificultăţi
prin eficienţa sa redusă, prin neadecvarea la resursele naturale de care dispunem, ceea ce a imprimat învăţământului secundar din ţara noastră aspecte specifice. Acestea pot fi sintetizate prin tentativa de “industrializare a
învăţământului”, care, din nefericire, marchează puternic principalele domenii de pregătire oferite de reţeaua şcolară.
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În anul 1988, învăţământul secundar din România prezintă următoarea distribuţie a numărului total de elevi pe principalele domenii de instruire
(tabelul nr. 5): 93% învăţământ tehnico-profesional, 6,7% învăţământ general şi 0,5% învăţământ normal (pedagogic). Proporţia cu totul deosebită a
elevilor din şcoli şi licee cu profil tehnic şi profesional se situează pe un neinvidiat loc întâi pe plan mondial.
Tabelul nr. 5
Distribuţia elevilor din învăţământul secundar pe principalele
sale forme, în România şi în alte ţări, în anul 1988
- în % Ţara

ROMÂNIA
Austria
Australia
Belgiaa)
Bulgaria
Cehoslovacia
Danemarcaa)
Elveţia
Finlanda
Franţa
RDG
RFG
Italia
Japonia
Norvegia
Noua Zeelandă
Olandaa)
Polonia
Regatul Unita)
Spaniaa)
Suedia
Ungaria
Iugoslavia
a)

Numărul total
de elevi
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Învăţământ
general
6,7
72,7
100,0
53,8
40,6
52,6
67,7
90,6
72,2
77,3
74,6
63,7
64,0
87,3
71,0
98,8
55,7
22,5
90,6
73,1
64,2
24,3
66,5

Din care:
Învăţământ tehnicoprofesional
93,0
25,7
46,2
59,4
46,4
32,3
7,3
27,6
22,7
25,4
36,3
36,0
12,7
28,8
1,2
44,3
76,0
9,4
26,9
35,8
74,6
32,3

Învăţământ
pedagogic
0,3
1,6
1,0
2,1
0,2
0,2
1,5
1,1
1,2

Anul 1987.

Sursa: Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic UNESCO, Paris, 1990, p. (3-162)(3-194).
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Datele sunt cât se poate de sugestive. Dacă am efectua o comparaţie
cu două state puternic industrializate, respectiv cu Japonia şi cu fosta RFG,
vom constata că învăţământul tehnico-profesional în anul 1988 acoperea
12,7% şi, respectiv, 36,3% din numărul elevilor învăţământului secundar. De
altfel, doar cu excepţia României, Bulgariei, Poloniei şi Ungariei, în restul de
19 ţări prezentate în tabelul nr. 5 învăţământul general are gradul cel mai
mare de extindere, comparativ cu celelalte forme de pregătire realizată în
unităţi şcolare de tip secundar.
În legătură cu aceste aspecte se impun, însă, câteva precizări pentru
mai multă claritate.
În primul rând, tradiţia unui învăţământ specializat datează de la începutul Evului Mediu, când în şcoala elementară se pregăteau cantori, copişti
şi notari, iar în ciclul mediu se predau artele “libere” sau “liberale” în două
etape (prima era formată din gramatică retorică şi dialectică, iar a doua din
disciplinele mai exacte: aritmetica, geometria, astronomia şi muzica –
aceasta din urmă apreciată ca ştiinţă a raporturilor matematice între sunete). În acea perioadă se poate spune că există chiar un dispreţ faţă de deprinderea “meşteşugurilor” (mecanice) sau a activităţilor manuale obişnuite
(vulgares). Iată, deci rădăcinile istorice ale unei opoziţii relative între formarea intelectualităţii, pe de o parte, şi instruirea profesională, pe de altă parte.
În al doilea rând, revoluţia industrială a generat, încă de la debutul
său, o foame nemaiîntâlnită până atunci pentru formare profesională cât
mai strict specializată.
În al treilea rând, în actualele forme şi tendinţe ale progresului tehnic
şi tehnologic menţin instruirea profesională, dar acesta este de timp mai
larg, punând accentul pe multidisciplinaritate şi integrarea cunoştinţelor din
domenii variate ale ştiinţei şi tehnicii. Altfel, chiar în învăţământul de tip general, şi care deci nu este direct legat de pregătirea vocaţională (tehnicoprofesională) au pătruns domenii şi discipline cu aplicabilitate practică directă ceea ce poate fi considerat drept o consecinţă a parteneriatului şcoalăîntreprindere.
În al patrulea rând, pe trunchiul comun de conştiinţă însuşit în învăţământul primar şi gimnazial se pot grefa conţinuturi educaţionale de interes
mai larg (formare în spirit umanist, ştiinţe şi discipline sociale şi ale comportamentului, discipline fundamentale cu caracter metateoretic) sau mai restrâns (formare profesională mai mult sau mai puţin specializată). Cert este
însă şi faptul că, după experienţele relativ recente din ţările dezvoltate, pregătirea vocaţională nu exclude şi finisarea sau actualizarea unor cunoştinţe
mai generale, formarea unor atitudini şi comportamente individuale în pas
cu un anumit tip de model cultural.
Cu toate aceste întrepătrunderi fireşti ale învăţământului general cu
cel tehnico-profesional, cariera socială este mai strâns legată de primul, ce
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dezvoltă mobilitatea intelectuală a individului aflat în căutarea satisfacţiei
maxime în viaţa activă.
Pentru România, dată fiind structura învăţământului postgimnazial pe
formele sale principale din punct de vedere al conţinutului pregătirii, se impune dezvoltarea rapidă şi de amploare atât a învăţământului secundar general, cât şi a celui care oferă învăţători pe piaţa forţei de muncă.
Până în anul 2000-2010, prin măsuri de politică educaţională adecvată, se poate ajunge la următoarea configuraţie: 55% învăţământ general,
43% învăţământ tehnico-profesional şi 2% învăţământ pedagogic (normal).
Chiar dacă au o tentă cantitativă, modificările de structură în profilul
pregătirii sunt de esenţă calitativă. Ele presupun schimbări în cererea pentru
forţă de muncă cu calificări bine definite, în optica şi mentalităţile determinate de conţinutul muncii în diferite meserii şi profesii, de mărimea veniturilor
băneşti şi “fizice”.
Desigur, nu se punea problema de a copia modele sau de a le achiziţiona în stare de funcţionare, dar, mai devreme sau mai târziu, vom parcurge un traseu care duce spre eficienţă şi competitivitate.
Datorită importanţei decisive a învăţământului secundar pentru mărimea cantitativă şi structurală a ofertei de forţă de muncă, la acest nivel ar
trebui să se plaseze cele mai însemnate eforturi de restructurare.
Confirmarea aprecierii anterioare este susţinută, între altele, şi sub
aspectul profilului pregătirii absolvenţilor de liceu şi de şcoală profesională.
În ceea ce priveşte prima categorie de absolvenţi ai învăţământului
secundar, datele tabelului următor pun în evidenţă o varietate de aspecte şi
tendinţe care ne dau serios de gândit.
Tabelul nr. 6
Structura pe tipuri de licee a absolvenţilor învăţământului
liceal în România, în anii şcolari 1980/1981 şi 1989/1990
Total absolvenţi, din care:
- licee industriale
- licee agroindustriale şi silvice
- licee economice
- licee pedagogice (normale)
- licee sanitare
- licee de artă
- licee de matematică-fizică
- licee de ştiinţă ale naturii
- licee de filologie-istorie

1980/1981
100,0
(1)
68,0
(3)
7,7
(5)
3,7
(8)
0,9
(7)
1,0
(9)
0,5
(2)
11,3
(6)
1,1
(4)
5,8

- în % 1989/1990
100,0
(1)
75,9
(2)
10,5
(3)
4,9
(8)
0,7
(5)
1,6
(9)
0,2
(4)
4,5
(7)
0,8
(6)
0,9

Sursa: Calculat pe baza datelor din Breviarul statistic al României, 1991, p. 44.
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Se constată o proporţie gigantică a absolvenţilor de licee industriale,
de circa 76% în anul şcolar 1989/1990 şi care a evoluat în creştere sensibilă
comparativ cu anul şcolar 1980/1981, când aceasta era de asemenea copleşitoare, de 68,0%. Astfel, se depăşeşte cu mult, de exemplu, ponderea
industriei în numărul total de salariaţi, care în anul 1990 era de circa 47%.
Chiar dacă am lua în considerare faptul că disponibilităţile ocupaţionale ale absolvenţilor de licee industriale sunt apreciabile în foarte numeroase ramuri şi activităţi economice, poziţia lor dominantă a generat multe
probleme. Astfel, dincolo de supradimensionare, industrializarea învăţământului liceal (în care s-a constatat prezenţa masivă a elevelor, ca fenomen
demografic obiectiv) s-a produs în pofida respingerii intime a acestei forme
de pregătire de către mulţi părinţi şi elevi. Cu alte cuvinte, consecinţele în
domeniul calităţii pregătirii au fost negative. De regulă, părinţii au făcut mari
eforturi financiare pentru a-şi medita elevii la acele obiective de studiu care
se solicitau la examenul de admitere în învăţământul superior. Oferta potenţială de absolvenţi ai liceelor industriale a stat cu ochii îndreptaţi mai mult
spre facultate, decât spre meserii muncitoreşti.
Dar, promoţii tot mai mari de absolvenţi de liceu s-au suprapus peste
o evoluţie în scădere a numărului de locuri în anul I de învăţământ superior,
ceea ce a condus la amplificarea numărului de tineri situaţi în categoria de
“candidaţi de profesie” la examenele de admitere în diferite facultăţi.
Lipsa de motivaţie pentru pregătirea liceală într-o anumită meserie industrială nu poate să aibă decât efecte negative, pentru că dobândirea unui
statut ocupaţional în absenţa înclinaţiei şi pasiunii pentru propria meserie nu
poate duce la nimic bun.
Analiza deplasărilor intervenite în deceniul 1981-1990 relevă şi manifestarea unor anumite tendinţe pozitive pentru oferta de forţă de muncă în
România. Ele constau în creşterea sensibilă a ponderii liceelor agroindustriale şi silvice în pregătirea absolvenţilor, de la 7,7% în 1981 la 10,5% în
1990, precum şi a liceelor economice, de la 3,7% în 1981 la 4,9% în 1990,
şi a celor cu profil sanitar (1,0% în 1981 şi 1,6% în 1990).
În celelalte 5 specialităţi, din totalul de 9 pe ansamblul învăţământului
liceal, cu excepţia liceelor de matematică-fizică, liceele respective deţineau
fiecare, în 1990, sub 1% din numărul absolvenţilor: 0,2% licee de artă; 0,8%
ştiinţele naturii; 0,9% filologie-istorie (5,8% în 1981); între anii 1981 şi 1990
aceste tipuri de licee şi-au diminuat contribuţia numerică la oferta de forţă
de muncă, cu toate consecinţele ce decurg de aici asupra economiei şi societăţii.
În ceea ce priveşte profilul pregătirii prin şcoală profesională, situată
pe locul doi după liceu, acesta cuprindea, atât în 1981, cât şi în 1990, un
număr de 12 specialităţi.
Grupate pe principalele ramuri, acestea se prezentau astfel: industrie,
agricultură şi silvicultură, transporturi şi telecomunicaţii, comerţ, alte ramuri.
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În profilul industrial, în anul 1990, comparativ cu numărul total de absolvenţi de şcoală profesională, proporţia pregătirii era similară cu cea din
sistemul liceal, adică 75,6% faţă de 68,0% în 1981. Pentru celelalte domenii, în ordine descrescătoare, contribuţia la specializarea efectivelor de absolvenţi era următoarea: 13,5% agricultură şi silvicultură; 6,0% transporturi
şi telecomunicaţii; 3,9% comerţ şi 1,1% alte ramuri.
Tabelul nr. 7
Distribuţia pe domenii de pregătire a absolvenţilor de şcoli
profesionale, în România, în anii şcolari 1980/1981 şi 1989/1990

Total absolvenţi, din care:
- mine şi petrol
-energie electrică, electrotehnică
- metalurgie şi construcţii maşini
- chimie
- industria lemnului
- industria uşoară
- industria alimentară
- construcţii şi materiale de construcţii
- agricultură şi silvicultură
- transporturi şi telecomunicaţii
- comerţ
- alte ramuri

1980/1981
100,0
(9)
3,1
(8)
3,4
(1)
37,1
(5)
4,8
(6)
4,2
(3)
15,7
(10)
2,8
(7)
3,8
(11)
2,6
(2)
16,7
(4)
5,7
(12)
0,1

- în % 1989/1990
100,0
(8)
4,7
(9)
4,0
(1)
31,2
(6)
5,9
(7)
4,8
(2)
16,3
(12)
0,9
(4)
7,8
(3)
13,5
(5)
6,0
(10)
3,9
(11)
1,0

Sursa: Calculat pe baza datelor din Breviarul statistic al României, 1991, p. 45.

Pe fondul unor deplasări structurale, atât pe profile de pregătire cu caracter industrial, cât şi specifice altor domenii de activitate economică, cea
mai notabilă mutaţie pare a fi evoluţia proporţiei absolvenţilor şcolilor profesionale specifică agriculturii şi silviculturii: 2,6% în 1981 şi 13,5% în 1990.
Dar, preponderenţa este deţinută atât în 1981, cât şi în 1990, de pregătirea
absolvenţilor pentru meserii din metalurgie şi construcţii de maşini (37,1% şi
31,2%), urmată imediat de cea specifică industriei uşoare (15,7% şi 16,3%).
Nu constituie un secret pentru nimeni că şcolile profesionale se bucură de o apreciabilă tradiţie în învăţământul românesc, dar exagerarea aspectului industrial al pregătirii şi deteriorarea constantă a dotării cu inputurile
necesare a afectat calitatea propriu-zisă a pregătirii şi prin această formă de
învăţământ. Specializarea limitată la 1-2 meserii, şi acelea însuşite cu mari
deficienţe calitative, statutul neadecvat al maiştrilor instructori şi al unor cadre tehnice cu studii superioare, pasate când în subordinea întreprinderilor,
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când în cea a unităţilor şcolare, lipsa unor condiţii tehnico-materiale de pregătire comparabile cu cele din unităţile economice, au constituit şi încă mai
constituie serioase bariere în pregătirea calitativă a absolvenţilor de şcoli
profesionale.
Dar, şi în aceste circumstanţe, preferinţele utilizatorilor de forţă de
muncă se îndreaptă mai mult către şcoala profesională, comparativ cu liceul
industrial.
Fără a mai intra în abordarea şi a altor aspecte ce ţin de opţiunile tinerei generaţii pentru locuri de muncă din segmentul primar al pieţei (care
prezintă o atractivitate mult sporită faţă de piaţa secundară pentru forţă de
muncă), considerăm că în următorii 10-15 ani va fi posibil de înlăturat monopolul excesiv al pregătirii pentru meserii şi profesii industriale.
Totodată, pe fondul sporirii calităţii procesului formativ-instructiv, pe
toate formele şi gradele învăţământului românesc, va trebui restaurată
superioritatea pregătirii liceale faţă de cea obţinută prin şcoală profesională. Aceasta reprezintă o cale importantă în tentativa de echilibrare a
cererii cu oferta de forţă de muncă, ea fiind reclamată nu numai de durata
propriu-zisă a studiilor, ci, în primul rând, de dezvoltarea unor capacităţi intelectuale şi profesionale superioare.
Dacă pregătirea prin liceu industrial va continua să fie privită doar ca
o etapă necesară şi temporară pentru tranziţia spre învăţământul superior,
şi nu va fi rezultatul luării în considerare a unei cereri cantitative şi calitative
reale, dezechilibrele actuale vor continua şi se vor amplifica pe piaţa forţei
de muncă. Ca urmare, rezolvarea diferitelor probleme ale învăţământului
nostru se va amâna “sine die”.
Şi în ceea ce priveşte structura calitativă pe mari domenii de pregătire
în învăţământul superior, analizele efectuate relevă existenţa unor anacronisme şi disproporţii de mari dimensiuni. Ele se pot sintetiza prin componenta tehnică exagerată, comparativ cu alte specialităţi, fapt ce echivalează
cu o pletoră a ofertei de ingineri (tabelul nr. 8).
Comparaţiile internaţionale din tabelul nr. 8 evidenţiază câteva aspecte majore cu privire la profilul pregătirii studenţilor. În acest sens, ne vom
referi doar la acele profile care sunt cel mai răspândite în diferitele ţări: a) pe
primul loc se situează ingineria, respectiv într-un număr de 9 ţări, cu proporţii cuprinse între 14,5% în Danemarca şi 55,7% în România (pentru ambele
ţări cifrele se referă la anul 1987); b) locul al doilea este deţinut de ştiinţele
sociale şi ale comportamentului, care sunt specifice pentru 8 ţări, între care
RFG, Regatul Unit (inclusiv ştiinţe juridice), Suedia, Elveţia, cu ponderi în
numărul total de studenţi ce variază între 16,6% în Olanda şi 24,0% în Suedia; c) următoarele poziţii sunt ocupate de comerţ şi administrarea întreprinderilor, în 5 ţări, respectiv Canada cu 15,9%, Austria cu 16,1%, Belgia cu
20,7%, Norvegia cu 22,6% şi Noua Zeelandă cu 27,6%, ştiinţe ale educaţiei
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şi formării didactice în Polonia cu 20,9% şi în Ungaria cu 39,4% şi de drept
în Spania cu 15,6%.
Tabelul nr. 8
Structura şi profilul pregătirii studenţilor în primele
trei discipline, în România şi în alte ţări
Ţara
ROMÂNIA
Canada
Japonia
Austria
Belgia
Bulgaria
Cehoslovacia
Danemarca
Finlanda
RDG
RFG
Ungaria
Italia
Olanda
Norvegia
Polonia
Spania
Suedia
Elveţia
Regatul Unit

Anul
Denumirea specialităţii (% în numărul total de studenţi)
1987 Inginerie (55,7)
Ştiinţe medicale, sănăta- Ştiinţe sociale şi ale comte, igienă (10,5)
portamentului (10,9)
Ştiinţe medicale, sănăta1988 Comerţ şi administrarea Ştiinţe sociale şi ale
întreprinderilor (15,9)
comportamentului (10,9) te, igienă (10,5)
1988 Inginerie, arhitectură,
Ştiinţe umaniste, religie Ştiinţe ale educaţiei şi
urbanism (17,2)
şi teologie (16,2)
formării didactice (20,4)
1988 Comerţ şi administrarea Ştiinţe umaniste, religie Inginerie (55,7)
întreprinderilor (16,1)
şi teologie (13,8)
1987 Comerţ şi administrarea Ştiinţe medicale, sănăta- Ştiinţe ale educaţiei şi
întreprinderilor (16,1)
te, igienă (13,8)
formării didactice (20,4)
1988 Inginerie (32,0)
Ştiinţe ale educaţiei şi
Comerţ şi administrarea
formării didactice (20,4) întreprinderilor (16,1)
1988 Inginerie (55,7)
Ştiinţe ale educaţiei şi
Comerţ şi administrarea
formării didactice (20,4) întreprinderilor (16,1)
Inginerie (55,7)
Ştiinţe umaniste, religie Ştiinţe ale educaţiei şi
şi teologie (16,2)
formării didactice (20,4)
1988 Inginerie (55,7)
Ştiinţe medicale, sănăta- Ştiinţe umaniste, religie şi
te, igienă (10,5)
teologie (16,2)
1988 Inginerie (55,7)
Ştiinţe medicale, sănăta- Ştiinţe ale educaţiei şi
te, igienă (10,5)
formării didactice (20,4)
1988 Ştiinţe sociale şi ale
Inginerie (55,7)
Ştiinţe medicale, sănătacomportamentului (10,9)
te, igienă (10,5)
1988 Ştiinţe ale educaţiei şi
Inginerie (55,7)
Ştiinţe medicale, sănătaformării didactice (20,4)
te, igienă (10,5)
1988 Ştiinţe sociale şi ale
Drept (15,6)
Ştiinţe medicale, sănătacomportamentului (10,9)
te, igienă (10,5)
1987 Ştiinţe sociale şi ale
Ştiinţe ale educaţiei şi
Meserii ale producţiei
comportamentului (10,9) formării didactice (20,4) industriale (10,6)
Ştiinţe ale educaţiei şi
1988 Comerţ şi administrarea Inginerie (55,7)
întreprinderilor (16,1)
formării didactice (20,4)
1988 Ştiinţe ale educaţiei şi
Comerţ şi administrarea Inginerie (55,7)
formării didactice (20,9) întreprinderilor (16,1)
1987 Drept (15,6)
Ştiinţe sociale şi ale
Ştiinţe umaniste, religie şi
comportamentului (10,9) teologie (16,2)
1987 Ştiinţe sociale şi ale
Inginerie (55,7)
Ştiinţe umaniste, religie şi
comportamentului (10,9)
teologie (16,2)
1988 Ştiinţe sociale şi ale
Inginerie (55,7)
Ştiinţe umaniste, religie şi
comportamentului (10,9)
teologie (16,2)
Ştiinţe medicale, sănăta1987 Drept, ştiinţe sociale şi Inginerie, arhitectură,
te, igienă (10,5)
ale comportamentuluix) urbanism (17,2)
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Ţara

Denumirea specialităţii (% în numărul total de studenţi)
(25,4)
Iugoslavia
1988 Inginerie (55,7)
Ştiinţe sociale şi ale
Ştiinţe agrosilvice (6,5)
comportamentului (10,9)
Australia
1988 Inginerie (55,7)
Ştiinţe sociale şi ale
Ştiinţe agrosilvice (9,1)
comportamentului (10,9)
Noua Zeelandă 1988 Comerţ şi administrarea Ştiinţe umaniste, religie Ştiinţe exacte şi ale natuîntreprinderilor (16,1)
şi teologie (16,2)
rii (8,6)
x)

Anul

Inclusiv comerţ şi administrarea întreprinderilor.

Sursa: Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic UNESCO, Paris, 1990, p. (3-298)(3-328).

Datele sunt elocvente şi nu necesită comentarii suplimentare; ele demonstrează, pe de o parte, trăsături specifice ţărilor dezvoltate în pregătirea
ofertei de forţă de muncă cu studii superioare, priorităţile lor educaţionale,
iar pe de altă parte, poziţia singulară a României cu un învăţământ superior
tehnic având o extindere necomparabilă, nemaiîntâlnită în nicio ţară, respectiv 55,7% greutate specifică a studenţilor înscrişi la diferite discipline inginereşti în numărul total de studenţi. Desigur, acest fapt are legătură directă cu supradimensionarea învăţământului liceal de tip industrial şi atestă
dinamica internă a efectivelor şcolare proprie sistemului de învăţământ, cu
consecinţe clare asupra ofertei de forţă de muncă.
În context naţional, imaginea repartizării pe domenii de pregătire a
ofertei de specialişti este redată în tabelul nr. 9.
Tabelul nr. 9
Structura pe specialităţi a absolvenţilor de învăţământ superior
în România, în anii şcolari 1980/1981 şi 1989/1990
Total absolvenţi, din care:
- învăţământ tehnic
- învăţământ medico-farmaceutic
- învăţământ economic
- învăţământ juridic
- învăţământ universitar-pedagogic
- învăţământ artistic

(1)
(4)
(3)
(5)
(2)
(6)

1980/1981
100,0
58,6
9,9
12,4
3,3
13,6
2,2

- în % 1989/1990
100,0
(1)
69,7
(3)
9,9
(2)
10,1
(5)
1,8
(4)
8,0
(6)
0,5

Sursa: Calculat pe baza datelor din Breviarul statistic al României, 1991, p. 46.

Cuprinzând o arie compusă din 6 mari grupe de specialităţi, în numărul total de absolvenţi cu studii superioare contribuţia acestor grupe a fost
cuprinsă între 58,6% - învăţământ tehnic şi 2,2% - învăţământ artistic, în
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anul universitar 1980/1981, şi între 69,7% şi 0,5%, tot între cele două forme
de pregătire superioară, în anul 1989/1990. Între anii 1981 şi 1990, cu excepţia învăţământului medico-farmaceutic ce a înregistrat o pondere constantă de 9,9%, învăţământul medico-farmaceutic ce a înregistrat o pondere
constantă de 9,9%, învăţământul economic, juridic, universitar-pedagogic în
special (13,6% în 1981 şi 8,0% în 1990) şi cel artistic “şi-au comprimat”
aportul la oferta de specialişti cu studii superioare.
Aceste tendinţe s-au manifestat în condiţiile scăderii numărului total
de absolvenţi ai învăţământului superior, de la 39 mii în anul 1981 la 28 mii
în anul 1990. Diminuările cele mai drastice s-au produs atât în învăţământul
tehnic, cu 3035 persoane (din care peste 2000 în specialitatea arhitectură şi
construcţii), cât şi în cel universitar-pedagogic, cu 3006 persoane, şi economic, cu circa 2000 persoane (anexa nr. 4).
În sinteză, oferta structural-calitativă de absolvenţi ai învăţământului
superior este acut perturbată prin dezechilibrul între specialităţile tehnice şi
cele pentru alte domenii, situaţie care îşi are originea cu cel puţin trei decenii în urmă. Afluxul uriaş de ingineri în oferta de forţă de muncă şi-a găsit
corespondent în utilizarea acestora şi în domenii care fie că nu au solicitat
studii superioare, fie că presupuneau efectuarea de alte studii de specialitate, în primul rând de natură economică.
O problemă deosebită constă în deficitul puternic de cadre didactice
cu studii superioare, creat – după cum s-a putut constata – şi prin reducerea
alarmantă a numărului absolvenţilor învăţământului universitar-pedagogic,
pentru care oferta actuală şi cel puţin în perspectiva următorilor cinci, şase
ani va fi sensibil situată sub cerere. Acest dezechilibru a fost amplificat de
măsurile luate privind pensionarea anticipată, în prezent apelându-se, mai
ales în ciclul primar şi gimnazial, atât la cadrele didactice pensionare, cât şi
la studenţi.
Aspecte similare, de natura deficitului cantitativ şi structural-calitativ,
sunt valabile – practic – pentru întreaga gamă de specialităţi şi care, în proporţii diferite, afectează activitatea economică şi socială (economişti cu pregătire modernă, adecvată la mecanismele de piaţă, medici cu variate profile,
jurişti, absolvenţi ai învăţământului artistic).
Ideea esenţială pentru viitor este cea de restructurare a învăţământului superior românesc, unele dintre direcţiile de acţiune fiind relevate de
analizele şi constatările anterioare. În această întreprindere dificilă nu se
poate pierde din vedere diversificarea pe domenii şi discipline, cum sunt:
formarea pentru sectorul terţiar (service trades), învăţământul menajer
(home economics and domestic science), învăţământul specializat pe informare-documentare (mass comunication and documentation), şi care reprezintă, deja, realităţi consacrate în învăţământul superior din ţările dezvoltate.
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4.4. Piaţa forţei de muncă specifică învăţământului
4.4.1. În cadrul inputurilor necesare bunei funcţionări a sistemului de
învăţământ personalul didactic reprezintă un factor esenţial în formarea
ofertei de forţă de muncă, în obţinerea unor performanţe înalte, atât în viaţa
şcolară, cât şi în mediul exterior şcolii.
Prin prisma funcţiilor principale de transmitere şi fixare a cunoştinţelor, de formare a deprinderilor, atitudinilor şi comportamentelor, personalul
didactic face obiectul unei cereri şi a unei oferte de forţă de muncă de tip
deosebit, ce poate fi considerată ca parte a unui “autoconsum” specific învăţământului.
Volumul cererii pentru educatori şi profesori – cca 75% din forţa de
muncă din învăţământ – depinde direct de normele didactice, de numărul
elevilor şi studenţilor, de condiţiile dotării cu tehnică şi tehnologie specifică
învăţământului.
4.4.2. În ce priveşte dimensiunea totală a cererii pentru personal didactic, o imagine utilă şi accesibilă se obţine prin examinarea efectivelor
de învăţători şi profesori: 126,7 mii persoane în anul 1960, comparativ cu
229,1 mii persoane în anul 1990.
Între aceiaşi ani, însă, numărul populaţiei şcolare totale – factor esenţial al mărimii cererii pentru cadre didactice – a sporit de peste 1,9 ori, devansând cu 11% majorarea efectivelor de învăţători şi profesori. Rezultă,
astfel, o parţială acoperire a cererii sau un anumit deficit de personal didactic (tabelul nr. 10).
Tabelul nr. 10
Numărul total de cadre didactice în raportul ce revine la 100 de locuitori, la 100 de persoane ocupate, în România şi în alte ţări, în anul 1988
Ţara
ROMÂNIA
Japonia
Austria
Bulgaria
Cehoslovacia
RDG
RFG
Spania
Iugoslavia
Australia

Număr de cadre
Număr de cadre didactice ce revin la:
didactice (persoane) 100 de locuitori 100 de persoane ocupate
227623
0,9
2,1
1462742
1,2
2,4
126147
1,6
3,8
140119
1,6
3,2
256885
1,6
3,2
331231
2,0
3,7
862891
1,4
3,1
452253
1,2
3,7
269973
1,1
4,0
239151
1,4
3,1

Sursa: Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României, 1990, p. 147, p. 675, şi
Anuarul statistic UNESCO, Paris, 1990.
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În anul 1988, în România, numărul de cadre didactice la 100 de locuitori era numai de 0,9 comparativ, de exemplu, cu (fosta) RDG, 2.0%, cu
Austria, Bulgaria şi Cehoslovacia, 1,6%, cu RFG şi Australia 1,4%.
În condiţiile existenţei unor variate grade de dotare a învăţământului
în echipamente informatizate, există diferenţe şi mai pregnante sub aspectul
numărului de cadre didactice la 100 de persoane ocupate, care în acelaşi
an era de 2,1% în România, faţă de 4,0% în Iugoslavia, 3,7% în Spania şi în
(fosta) RDG, 3,8% în Austria sau 3,2% în Bulgaria şi Cehoslovacia.
În contextul decalajului manifestat în dotarea cu tehnologie educaţională, cererea pentru personal didactic este decisiv determinată, în ţara
noastră, de mărimea şi evoluţia efectivelor şcolare.
Modificările survenite la nivelul acestora ar fi normal să fie însoţite şi
de schimbări în acelaşi sens ale cererii pentru cadre didactice. Or, în această direcţie, după anul 1980, numărul personalului didactic scade continuu, în
timp ce efectivele şcolare totale se menţin la un volum de 5,5-5,6 milioane.
Aceasta s-a repercutat negativ asupra raportului elevi/profesori. Astfel, în
învăţământul liceal acest raport a urcat vertiginos de la 21/1 în 1980, la 32/1
în 1990 (în anul 1986 acest indicator era de 9/1 în RDG şi în Austria, de
10/1 în Cehoslovacia, de 17/1 în Mexic şi Iugoslavia). Insuficienţa acoperire
a cererii a fost “compensată” de majorarea anacronică a numărului de elevi
ce revin la un profesor. Disfuncţionalităţile între cerere şi ofertă se reflectă
asupra calităţii procesului de educaţie şi formare profesională a resurselor
umane. În cele din urmă, o ofertă care nu se situează la nivelul cererii este
cu mult mai păgubitoare decât una de tip excedentar.
Cererea pentru personal didactic este de tip salarial. Mărimea salariului reprezintă un factor serios de atracţie pentru activităţile didactice, la care
se adaugă şi venituri “fizice” (mărimea timpului liber, prestigiul social al profesiei ş.a.).
Conform datelor pentru anul 1990, în ierarhia ramurilor economiei naţionale, în funcţie de salariul lunar net, învăţământul (inclusiv cultura şi arta)
se situa pe locul şase din numărul total de 11 ramuri, cu 3259 lei, respectiv
cu doar 24 de lei mai mult decât gospodăria comunală, de locuinţe şi alte
prestări de servicii, plasată pe locul şapte. Ceea ce, trebuie să recunoaştem, este departe de a stimula orientarea forţei de muncă spre această ramură.
Cererea învăţământului pentru forţă de muncă, în totalitatea sa, deci
inclusiv şi pentru alte categorii profesionale în afară de personalul didactic,
este destul de însemnată cantitativ (anexa nr. 6). În plus, ea se diferenţiază
net prin câteva caracteristici deosebit de importante, între care cele demografice (anexa nr. 7).
În anul 1988 (la 30 septembrie), învăţământul deţinea 4,2% din numărul de salariaţi existenţi în întreaga economie naţională şi 8,0% din efective-
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le de femei salariate. În totalul salariaţilor din România exercitând diverse funcţii de specialitate, învăţământului îi revenea o proporţie de circa
36,0%, sistemul de educaţie şi formare profesională ocupând un loc aparte
– în raport cu cererea macroagregată pentru forţă de muncă înalt calificată.
Acest segment al cererii se localizează covârşitor în învăţământul preuniversitar (anexa nr. 8).
Tabelul nr. 11
Ponderea învăţământului şi a celorlalte ramuri în numărul
de salariaţi din economia României, în anii 1980 şi 1990

Total economie naţională
- învăţământx)
- industrie
- construcţii
-agricultură
- silvicultură
- transporturi
- telecomunicaţii
- circulaţia mărfurilor
- gospodărie comunală, de locuinţe şi alte
prestări de servicii
- ştiinţe, deservire ştiinţifică
- ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură
fizică
- administraţie
- alte ramuri

- în % 1980
1990
100,0 (7,4 mil. pers.) 100,0 (7,9 mil. pers.)
3,5
2,9
45,4
47,7
10,7
8,0
7,5
7,9
0,7
0,7
7,9
7,6
1,1
1,1
8,5
8,1
4,6
1,5

5,8
1,8

3,8
0,8
1,8

3,7
0,7
1,9

x)

Datele se referă numai la personalul didactic.

Sursa: Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României, 1990, p.136-137, şi
Breviarul statistic al României, 1991, p. 17.

Din punct de vedere al prezenţei forţei de muncă feminine, în anul
1990, învăţământul cu o proporţie de 68,1% femei în numărul personalului
didactic, ocupa locul doi în ierarhia ramurilor economiei naţionale, după
ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică, în care femeile reprezentau 75,4% din populaţia ocupată a ramurii; această mărime, doar cu excepţia Bulgariei (72,2% în anul 1988), este mai ridicată comparativ cu cea din
alte ţări, în special faţă de Japonia (39,3% în anul 1988) (anexa nr. 5).
Date fiind mutaţiile ce au loc în ce priveşte utilizarea fondului de timp
disponibil, odată cu perioada de sarcină şi de creştere şi îngrijire a propriilor
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copii, virtuala împrospătare a personalului didactic prin tinere absolvente
încadrate în învăţământ poate să aducă perturbaţii însemnate procesului
educativ-formativ.
Piaţa forţei de muncă specifică învăţământului, reprezentată în principal prin cadre didactice, operează cu o resursă rară, pe care nimeni nu o
poate asigura de pe azi pe mâine. Raritatea înseamnă în economia contemporană un preţ ridicat de achiziţionare a acestei resurse. Ne referim aici,
în primul rând, la absolvenţii de învăţământ mediu şi superior care urmează
să preia funcţiile de învăţători şi profesori. Ei nu pot să urmeze această carieră profesională prin metode administrativ-birocratice, ca în trecutul nu
prea îndepărtat, ci doar prin alegerea în cunoştinţă de cauză întemeiată pe
date concrete, inclusiv din sfera remunerării.
Pentru personalul didactic mai vârstnic, marcat de cutume, schimbarea profesiei este foarte dificilă, iar persistenţa unor motive de insatisfacţie
generate de nivelul salariilor se răsfrânge serios asupra interesului şi climatului general pentru a învăţa.
În acest sens aşa cum au evidenţiat cercetările efectuate în anii 1988
şi 1989 în sectorul “Economia muncii” din institutul de economie naţională,
vârsta medie a personalului didactic este foarte ridicată, practic situându-se
după cea a cooperatorilor din agricultură iar viteza de promovare profesională, cu toate aspectele pozitive din anii 1990 şi 1991, este mică.
Cererea pentru cadre didactice include numeroase laturi şi aspecte
calitative, conţinut propriu-zis al formării formatorilor. În special pentru învăţământul tehnico-profesional mediu şi superior, contactul permanent între
cadrul didactic şi potenţialii utilizatori ai absolvenţilor acestor forme de învăţământ ne apare ca o necesitate, partenerului şcoală-întreprindere (firmă),
pentru a avea succesul scontat, presupune adecvarea continuă a cunoştinţelor predate la deplasările ce survin la utilizatorul forţei de muncă, atât în
tehnică şi în tehnologie, cât şi în organizarea muncii. În acest sens, efectuarea de scurte stagii de contract şi informare între profesori şi directorul
sau patronul de întreprindere (firmă) capătă semnificaţii cu totul deosebite pentru utilitatea şi eficienţa pregătirii elevilor. Aceasta reprezintă, în opinia
noastră, cea mai bună formă de reciclare a cunoştinţelor formatorilor, şi nu
cursuri abstracte şi formale de tipul celor folosite până în anul 1989.
Cu menţiunea că dimensiunile cantitative ale cererii şi structura ei pe
specialităţi şi grade de învăţământ diferă substanţial în profil teritorial, între
mediul rural şi cel urban, iar în oraşe chiar între zone şi cartiere, se poate
afirma că este posibil ca, în perioada 1995-2000, să ne putem apropia de
o stare de echilibru dinamic între cerere şi ofertă pe piaţa forţei de
muncă specifică învăţământului.
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4.5. Câteva concluzii finale
Între învăţământ şi piaţa forţei de muncă, mai ales în ultimele două
decenii, se constată existenţa unor nepotriviri majore. Ele preocupă pe toţi
factorii decizionali sau cu atribuţii şi responsabilităţi educative, atât la nivel
naţional, cât şi pe plan mondial.
Pentru viitor se pare că sentimentul general este mai mult de temere,
decât unul optimist. De aceea, se fac scenarii, calcule şi prognoze cu privire
la structurile fundamentale ale învăţământului, la conţinutul educaţional propriu-zis.
În esenţă, se vizează deschiderea largă şi reciprocă între şcoală şi
lumea muncii, între sistemul de educaţie şi învăţământ şi mediul extraşcolar, ca premise pentru creşterea integrării acestora în condiţii cât mai performante.
4.5.1. Pentru România, aflată în prezent într-o perioadă de trecere
spre o societate liberă şi o economie bazată pe mecanisme de piaţă, se impune o reformare urgentă şi profundă a sistemului de învăţământ. Numai astfel vom putea să promovăm acel model de dezvoltare de care avem
absolută nevoie şi anume al unei economii de tip educaţional. Desigur,
aceasta nu înseamnă că întrevedem o societate utopică în care toată lumea, indiferent de vârstă sau de motivaţii, învăţată şi se pregăteşte pentru
că aşa trebuie sau pentru că aşa vrea cineva.
Dimpotrivă, cererea pentru educaţie are determinările sale, atât obiective, cât şi subiective, şi poate fi stimulată sau inhibată prin decizii de politică economică şi socială. Învăţământul singur nu poate influenţa în mare
măsură cererea pentru forţă de muncă. Dacă, însă, ne gândim la potenţialul
de progres reprezentat de absolvenţi cu studii superioare şi, în general, la
elita absolvenţilor, punerea lui în valoare are un impact însemnat asupra
factorilor ce determină cererea pentru forţă de muncă. Oare atunci când
economia se află în situaţii dificile ce este “preferabil”: să existe o ofertă de
forţă de muncă bine pregătită educaţional şi profesional, dar care nu poate fi
absorbită în măsura necesară?
Sau ca oferta învăţământului să fie cantitativ mai mică decât cererea,
dar, să nu corespundă sufficient din punct de vedere al calităţii formării şi
instruirii, fapt ce echivalează cu o încercare de a face în pământ găuri rotunde, bătând ţăruşi cu profilul pătrat?
Neîndoielnic, un deficit cantitativ şi de pregătire profesională al ofertei
învăţământului va determina pe utilizatorii forţei de muncă să acţioneze lucrători, chiar la un preţ ridicat. Din simplu motiv că în condiţiile menţionate
angajarea de forţă de muncă mai puţin calificată oferă, totuşi, perspectiva
aducerii unor corecţii de tipul “on-the-job-training”.
Deşi ambele alternative puse sub semnul întrebării antrenează pierderi în oferta de bunuri materiale şi servicii, prima ar putea fi de acceptat.
Cu o singură condiţie: inadegvarea între cererea şi oferta de forţă de mun-
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că, cu alte cuvinte, şomajul să nu fie proporţii greu de suportat, pe de o parte, iar pe de altă parte, să nu afecteze cronic, pe durată mare de timp (12
luni şi peste) pe aceeaşi indivizi.
Interconexiunile învăţământului cu piaţa forţei de muncă, cu economia
şi societatea nu trebuie judecate într-o manieră simplistă de felul: “oul sau
găina”? sau “cine trebuie să se adapteze la cine”?
Adaptările sunt reciproce, dar cel puţin în sensul informării profesionale semnalele de comandă vin inevitabil dinspre economie. Astfel, nimeni nu
are foloase dintr-o educaţie în sine, ruptă de orice fel de context economic.
4.5.2. În raport cu imperativele sporirii eficienţei diferitelor ramuri şi
activităţi economice, învăţământul va trebui să comprime gradat formele
inferioare de educaţie şi pregătire profesională de tipul uceniciei la locul de
muncă, cursuri de calificare de scurtă durată. Aceasta înseamnă că durata
învăţământului general obligatoriu să fie sufficient de mare încât să permită
asimilarea trunchiului comun de cunoştinţe, comportamente şi atitudini, manifestarea unor anumite obţiuni sau înclinaţii spre diferite meserii şi profesii.
Pentru România, nu se justifică sub nicio formă o eventuală reducere
la 8 ani a duratei învăţământului obligatoriu, aceasta fiind necesar a se
desfăşura pe o perioadă de 10 ani, cu corectivele de rigoare asupra calităţii pregătirii.
4.5.3. Sporirea interdependenţelor între şcoală, ca instituţie, şi utilizatorii absolvenţilor cu diplomă face inevitabilă adoptarea unui sistem de gestiune a relaţiilor cu întreprinderea (firma) de tip parteneriat. Principalele
sale obiective ar putea fi astfel sintetizate: să ofere elevilor cunoştinţe de
bază şi competenţe într-un număr variat de domenii tehnice, economice şi
sociale, specifice vieţii active; îmbunătăţirea înţelegerii raportului între realităţile economice şi cele politice; informarea asupra perspectivelor de carieră
profesională şi posibilităţile de educaţie şi formare vocaţională. Parteneriatul
poate să debuteze în ultimii doi ani de învăţământ obligatoriu.
Aceasta echivalează cu deschiderea mai de timpuriu a unor filiere cu
dublă semnificaţie: fie direct spre lumea muncii, fie spre continuarea studiilor în grade şi forme superioare de învăţământ.
4.5.4. Reţeaua învăţământului liceal, precum şi a celui superior este
aberant monopolizată de pregătirea pentru meserii şi profesii industriale.
Apare, deci, necesară diversificarea pregătirii ofertei de forţă de muncă în
domeniul ştiinţelor sociale, umaniste, ale naturii etc. şi concentrarea unor
efective şcolare substanţiale care să primească o astfel de instruire. În
acest context, merită atenţie problematica multidisciplinarităţii educaţiei şi
pregătirii care se finisează formal în ultimii ani de învăţământ secundar.
Deşi nevoia pentru o astfel de educaţie şi pregătire profesională, efectele
sale utile sunt incontestabile, două mari posibilităţi se deschid în acest sens.
Prima, de felul diversificării enunţate anterior şi cea de a doua care se poate
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gândi într-o manieră diferită. Astfel, ţinând cont de realitatea întrepătrunderii
şi a evoluţiei conexate în ştiinţă şi în tehnică, respectiv ale diferitelor discipline şi domenii, o formare mai strict specializată se poate îmbina, pentru un
anumit tip de liceu, cu una mai generală. Cu alte cuvinte, multidisciplinaritatea se poate deplasa la nivelul pregătirii absolventului, evident, însă, în cadrul unei specializări dominante. Realitatea demonstrază că rezolvarea
anumitor probleme complexe este dificil de făcut de către grupuri mari de
persoane cu profile diferite de pregătire. De regulă, este mai performantă
activitatea unui număr mai mic de indivizi, dar cu cunoştinţe multidisciplinare.
4.5.5. Relansarea pregătirii postliceale de specialitate, inclusiv a celei
pedagogice, concomitent cu o mai bună amplasare a reţelei în teritoriu.
4.5.6. În ceea ce priveşte învăţământul superior, oferta formată din
absolvenţi este încă drastic subdimensionată şi prezintă o structură pe discipline şi facultăţi specifică unei industrializări exagerate, cu sensibile decalaje tehnice şi tehnologice. Ca urmare, în contextul stimulării rapide a dimensiunii cantitative a ofertei, precum şi a modificării structurii sale pe specialităţi, cel puţin două aspecte nu trebuie pierdute din vedere. Primul: absorbţia absolvenţilor cu studii superioare nu exclude repartiţia lor în diferite
activităţi în ordinea mediilor obţinute şi asistată la nivel naţional. Al doilea: o
corelare între factorii decizionali din domeniul educaţiei şi învăţământului, pe
de o parte, şi cei de care depinde asigurarea condiţiilor sociale şi de locuit
ale tinerilor absolvenţi, pe de altă parte, are o importanţă foarte mare pentru
gestionarea bună a absorbţiei ofertei de forţă de muncă cu studii superioare.
4.5.7. Conţinutul propriu-zis al educaţiei şi formării profesionale, programele de învăţământ reprezintă un subiect major, fundamental în schimbarea sistemului de instruire a resurselor umane. Pe de o parte, avem în
vedere o tendinţă firească de diversificare spre noi conţinuturi educaţionale
(pentru viaţa socială şi protejarea naturii, pentru activităţile gospodăreşti şi
gestionarea bugetului familial, pentru formarea teoretică şi cultivarea înclinaţiilor spre bine, frumos şi armonie, pentru cunoaşterea şi respectul faţă de
valorile culturale naţionale şi din diverse ţări, pentru “loisire” şi dezvoltarea
personalităţii individuale ş.a.). Pe de altă parte, se resimte nevoia, mai ales
în învăţământul superior, de asigurare cel puţin a unui minim necesar de
unificare a programelor de învăţământ în disciplinele de bază predate în
tipuri similare de facultăţi din diverse zone teritorial – administrative. Tot în
acest sens, se impune corelarea programelor învăţământului superior privat
cu cel public, evident, în cazul facultăţilor cu profile relativ identice.
4.5.8. Pentru cadrele didactice, necesitatea majorării ofertei reprezintă un imperativ indiscutabil, fiind valabil la toate nivelurile şi formele de învăţământ, dar cu accent special în învăţământul preuniversitar. Creşterea
substanţială a calităţii şi a performanţelor educaţiei şi pregătirii profesionale,
în contextul de ansamblu al eforturilor pentru dotarea unităţilor de învăţă-
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mânt cu tehnologie educativă modernă şi alte diverse inputuri necesare, nu
va fi posibilă în afara stimulării materiale a personalului didactic. În acest
sens, combaterea deficitului de învăţători şi profesori presupune o preţuire
şi recompensare a muncii în învăţământ în concordanţă cu statutul social
special pe care formatorii capitalului uman îl au în toată lumea civilizată.
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Anexa nr. 1
Raportul între populaţia şcolară şi populaţia totală
în România şi în alte ţări, în anii 1975, 1980 şi 1986
Ţara
ROMANIA
Bulgaria
Ceho-Slovacia
China
Iugoslavia
Polonia
Ungaria
Australia
Austria
Canada
Coreea de Sud
Elveţia
Finlanda
Franţa
Italia
Japonia
Noua Zeelandă
SUA
Suedia

1975

1980

1986

22,7
21,1
18,6
21,8
20,3
23,3
17,7
22,8
19,9
27,5
25,7
17,6
22,2
24,9
22,5
21,3
27,4
28,9
19,2

25,2
20,6
18,6
21,7
20,4
21,9
19,6
22,3
19,1
24,4
28,0
17,7
21,3
24,3
22,5
22,4
27,3
26,0
20,5

24,5
21,8
20,8
19,0
19,5
22,4
20,9
21,0
18,0
23,9
27,7
15,7
24,3
24,3
20,4
21,7
25,0
24,6
20,4

Modificări (±)
1975-1986
+1,8
+0,7
+2,4
-2,8
-0,8
-0,9
+3,2
-1,8
-1,9
-3,6
+2,0
-1,9
-0,6
-3,2
-2,1
+0,4
-2,4
-4,1
+1,2

Sursa: Calculat pe baza datelor din Anuarului statistic UNESCO, Paris, 1988.
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Anexa nr. 2
Numărul populaţiei şcolare pe plan mondial şi structura ei
pe grad de învăţământ, în anii 1975, 1980, 1985 şi 1988
1975 1980 1985 1988
Efectivele şcolare (milioane persoane)
- total
- învăţământ primar
- învăţământ secundar
- învăţământ superior
II. Repartizarea pe grade de învăţământ a efectivelor şcolare
- total
- învăţământ primar
- învăţământ secundar
- învăţământ superior

759
509
210
40

846
551
247
48

903
575
275
53

939
590
291
58

100,0 100,0 100,0 100,0
67,1 65,1 63,7 62,8
27,7 29,2 30,4 31,0
5,2 5,7 5,9 6,2

Sursa: Date şi calcule pe baza Anuarului statistic UNESCO, Paris, 1990, p. 2-11.

Anexa nr. 3
Evoluţia comparată a populaţiei totale, a unor componente
ale forţei de muncă şi a populaţiei şcolare în România,
în unii ani şi unele intervale în perioada 1960-1990
- mii persoane Perioada Populaţie totală Populaţie ocupată Număr mediu de salariaţi Populaţie şcolară
1960
18403
9538
3249
2873
1970
20253
9875
5109
4347
1980
22201
10350
7340
5593
1990
23207
11106
7902a)
5545
Modificări
1960-1970
+1850
+337
+1860
+1474
1970-1980
+1948
+475
+2231
+1246
1980-1990
+1006
+756
+562
-48
1960-1980
+3798
+812
+4091
+2720
1960-1990
+4804
+1568
+4653
+2672
a)

La sfârşitul anului.

Sursa: Anuarul statistic al României, 1971, 1981, 1990.
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Anexa nr. 4
Evoluţia structurii pe specialităţi a absolvenţilor învăţământului
superior în România, între anii 1981 şi 1990

Total absolvenţi, din care:
Învăţământ tehnic, din care:
- mine
- petrol-geologie
- energie electrică, electrotehnică
- metalurgie şi construcţii de maşini
- tehnologia chimică
- industria lemnului şi materialelor de construcţii
- industria uşoară
- industria alimentară
- transporturi şi telecomunicaţii
- arhitectură şi construcţii
- agricultură
- medicină veterinară
- silvicultură
Învăţământ medico-farmaceutic
Învăţământ economic
Învăţământ juridic
Învăţământ universitar-pedagogic
Învăţământ artistic

- număr de studenţi Modificări (persoane)
+
10502
3035
303
244
757
193
116
6
136
5
44
2008
1069
38
180
1043
1940
771
3006
707

Sursa: Calculat pe baza datelor din Breviarul statistic al României, 1991, p. 46.
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Anexa nr. 5
Ponderea femeilor în numărul total de cadre didactice,
pe grade de învăţământ, în România, şi în alte ţări
- în % Anul Învăţământ de Învăţământ Învăţământ Învăţământ Învăţământ
toate gradele preprimar
primar
secundar superior
ROMANIA
1987
67,5
100,0
70,0
48,0
29,0
Australia
1988
59,4
100,0
72,0
48,0
30,0
Austria
1988
61,7
100,0
81,0
55,0
22,0
Bulgaria
1988
72,2
100,0
76,0
58,0
38,0
Cehoslovacia
1988
65,1
100,0
83,0
34,0
29,0
R.D. Germană 1988
66,4
100,0
89,0
54,0
25,0
R.F. Germania 1988
46,8
85,0
78,0
41,0
22,0
Japonia
1988
39,3
88,0
57,0
29,0
15,0
Spania
1987
55,6
94,0
70,0
47,0
28,0
Iugoslavia
1988
60,8
94,0
72,0
52,0
27,0
Ţara

Sursa: Anuarul statistic UNESCO, Paris, 1990.

Anexa nr. 6
Repartizarea forţei de muncă pe principalele sale categorii
profesionale, pe ansamblul economiei şi în învăţământ,
în România, la 30 septembrie 1988

Total salariaţi (persoane), din care:
- muncitori
- personal tehnic productiv
- personal de specialitate
- personal de administraţie
- personal pentru pază şi pompieri
II. Total salariaţi (%), din care:
- muncitori
- personal tehnic productiv
- personal de specialitate
- personal de administraţie
- personal pentru pază şi pompieri

Total
Din care:
Învăţăecono- mânt to- Învăţământ Învăţământ
mie
tal
preuniversitar superior
7858873 328868
300649
28219
6265965 34740
29258
5482
445281
455
142
313
675520 241946
225239
16707
353381
17019
14474
2545
118726
34708
31536
3172
100,0
100,0
100,0
100,0
79,7
10,6
9,7
19,4
5,7
0,1
0,04
1,1
8,6
73,5
74,9
59,3
4,5
5,2
4,8
9,0
1,5
10,6
10,5
11,2

Sursa: Calculat pe baza datelor din Repartizarea personalului muncitor după domeniul
de activitate şi nivelul de pregătire profesională cerut de locul de muncă, la 30
septembrie 1988, DCS, p. 2-3 şi 148-154.
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Anexa nr. 7
Repartizarea pe categorii profesionale a forţei de muncă
feminine, pe ansamblul economiei şi în învăţământ,
în România, la 30 septembrie 1988
Total eco- Învăţământ
nomie
total
Total salariaţi, din care:
- muncitori
- personal tehnic productiv
- personal de specialitate
- personal de administraţie
- personal pentru pază şi pompieri

100,0
74,4
3,3
14,9
5,9
1,5

100,0
8,7
8,1
67,1
5,3
10,7

- în % Din care:
Învăţământ Învăţământ
preuniversitar superior
100,0
100,0
8,3
14,4
7,8
12,7
68,8
42,7
4,8
12,8
10,3
17,4

Sursa: Calculat pe baza datelor din Repartizarea personalului muncitor după domeniul
de activitate şi nivelul de pregătire profesională cerut de locul de muncă, la 30
septembrie 1988, DCS, p. 2-3 şi 148-154.

Anexa nr. 8
Repartizarea forţei de muncă pe principalele sale categorii
profesionale, pe ansamblul economiei şi în învăţământ,
în România, la 30 septembrie 1988

I. Ambele sexe, total salariaţi
- muncitori
- personal tehnic productiv
- personal de specialitate
- personal de administraţie
- personal pentru pază şi pompieri
II. Femei, total salariaţi
- muncitori
- personal tehnic productiv
- personal de specialitate
- personal de administraţie
- personal pentru pază şi pompieri

Total
economie
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Învăţământ total=100
Învăţământ to- Învăţământ Învăţământ
tal
preuniversitar superior
4,2
91,4
8,6
0,5
84,3
15,7
0,1
31,2
68,7
35,8
93,1
6,9
4,8
85,0
15,0
29,2
90,9
9,1
8,0
94,4
5,6
0,9
90,7
9,3
19,6
91,3
8,7
36,0
96,5
3,5
7,1
86,6
13,4
58,1
90,9
9,1

Sursa: Calculat pe baza datelor din Repartizarea personalului muncitor după domeniul
de activitate şi nivelul de pregătire profesională cerut de locul de muncă, la 30
septembrie 1988, DCS, p. 2-3 şi 148-154.

Capitolul 5
RECONVERSIUNE PROFESIONALĂREOCUPARE-REINTEGRARE
Educaţia şi formarea profesională a factorului uman, ca mecanisme
de elasticizare a ofertei de forţă de muncă în raport cu dimensiunea, structura şi evoluţia cererii de forţă de muncă, au constituit de-a lungul anilor
obiectul unor ample abordări şi confruntări de ordin teoretic şi practic.
În condiţiile perioadei de tranziţie în care piaţa muncii (în formare) este zguduită de puternice seisme şi, într-un anume sens întreaga populaţie,
înainte de toate cea ocupată, este supusă unui proces de “restructurare” în
plan spiritual, ocupaţional-profesional şi comportamental, educaţia, formarea profesională şi recalificarea, în legătura lor nemijlocită cu ocuparea, reocuparea şi reintegrarea profesională, tind să capete o valoare deosebită.

5.1. Conţinut. Funcţii
5.1.1. Formarea profesională şi perfecţionarea continuă a pregătirii –
în accepţia lor cea mai completă – ca instrumente de reglare a cererii şi
ofertei de forţă de muncă întrunesc un ansamblu de calităţi care le-a împins
în prim-planul politicilor active de ocupare a forţei de muncă în ultimele decenii.
Acestea stau de fapt la baza motivaţiilor frecvent invocate în susţinerea acestor procese fundamentale ale formării şi utilizării resurselor umane.
Pe scurt, care sunt aceste motivaţii?
În primul rând, în mod natural (normal) între cererea şi oferta de forţă
de muncă există neconcordanţe. După cum se ştie, acestea se formează şi
evoluează după legităţi deosebite: oferta este supusă, în principal, acţiunii
factorilor de ordin demografic şi educaţional şi într-un anume sens este
exogenă economiei, în timp ce cererea evoluează sub incidenţa factorilor
economici şi tehnico-organizaţionali.
De aici o serie de nepotriviri între dimensiunea demografică a ofertei
şi caracteristicile cererii de forţă de muncă. Peste acestea se suprapun mişcările ofertei provocate de factori economici, de regulă cu acţiune temporară
sau conjuncturală (concedieri, angajări) care, după caz, măresc sau slăbesc
presiunea ofertei de muncă pe piaţa muncii, precum şi acţiunea proceselor
educaţionale.
În al doilea rând, multe decorelări între cererea şi oferta de forţă de
muncă îşi au originea în sistemul de educaţie şi formarea profesională iniţia-
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lă a resurselor umane. Între oferta de forţă de muncă calificată a sistemului
de învăţământ respectiv volumul şi structura ocupaţional-profesională şi de
calificare ale ofertei şi cele corespunzătoare ale cererii de forţă de muncă,
în mod “natural” există un ecart mai mare sau mai mic. În condiţiile în care
cererea de forţă de muncă este dificil de previzionat, acestea îşi au în principal originea în sistemele de educaţie şi formarea profesională care acţionează cu o anumită forţă inerţială, tinzând să se defazeze în raport cu dinamica şi structura nevoilor de forţă de muncă ale sistemului productiv.
Volumul şi structura cererii de forţă de muncă din momentul absolvirii
unei forme de pregătire-oricare ar fi ea – pot diferi sensibil de cele din momentul intrării în sistem. Unele din aceste diferenţe pot fi resorbite “din
mers” în procesul de activitate. Altele însă necesită un proces suplimentar
de recalificare. În consecinţă o parte a absolvenţilor, negăsindu-şi locuri de
muncă în profesiile pentru care s-au pregătit, devin obiectul unor programe
de recalificare şi inserţie profesională înainte de a intra propriu-zis în viaţa
activă.
În al treilea rând, progresul tehnologic contemporan – printre o
mulţime de canale şi într-o mulţime de sensuri – accelerează şi accentuează procesele de mobilitate a forţei de muncă. Practic, schimbă mediul
de ocupare şi formare profesională(1).
În al patrulea rând, oprindu-ne aici cu prezentarea motivaţiilor generale, valabile în orice context social-economic, dorim să subliniem că tranziţia
are partea sa de contribuţie în legitimarea recalificării ca una din coordonatele esenţiale ale ajustării pieţei muncii. Care sunt parametrii acestei contribuţii?. Remarcăm pentru început că o parte a acestora îşi au originea în modelul de ocupare şi folosire a forţei de muncă anterior, caracterizat
prin serioase dezechilibre sectoriale, ocupaţional-profesionale şi de calificare, teritoriale, ca şi prin “ruptura” dintre sistemul de învăţământ profesional
cu o structură “îmbătrânită”, rigidă şi nevoile de forţă de muncă.
În acest sens este suficient să amintim că excedentul de forţă de
muncă în unele zone, meserii, întreprinderi coexistă cu deficitul cronic în
altele, că în ultimii ani ai deceniului trecut cca 20-25% din absolvenţi învăţământul liceal de specialitate cu deosebire în meserii specifice construcţiilor de maşini, nu aveau asigurate locuri de muncă, în timp ce în alte meserii
oferta de forţă de muncă era insuficientă (industria extractivă, unele meserii
din metalurgii, construcţii, servicii ş.a.).
Pe de altă parte, alte influenţe provin din procesele de ajustare structurală a economiei, inclusiv din retehnologizare, din trecerea economiei la
mecanismele pieţei, concurenţei şi profitabilităţii. De regulă, toate acestea
se reflectă în disponibilizarea unei părţi însemnate a forţei de muncă, în
comprimarea şi deplasarea sub aspect structural-calitativ (sectorial, ocupaţional, profesional) a cererii de forţă de muncă.

348
Din acţiunea combinată şi concomitentă acestor parametri – factori
rezultă în mod implicit: a) alte dimensiuni ale ocupării; b) alte structuri ocupaţionale, profesionale şi de calificare; c) nevoia creşterii flexibilităţii şi mobilităţii forţei de muncă, cu impact puternic asupra reorientării profesionale, a
recuperării şi reîntregirii profesionale a forţei de muncă disponibilizate precum şi a tinerilor care ies din sistem fără a dispune de calificările cerute de
piaţa muncii.
Echilibrarea cererii şi ofertei de forţă de muncă nu se realizează de la
sine, doar prin mecanismele “pure” de piaţă (salarii, concurenţe etc.), cu
atât mai mult cu cât acestea acţionează imperfect, trunchiat. Dimpotrivă,
presupune şi impune acţiunea chiar pe piaţa muncii, ca instrument ale acesteia, a unor factori corectori, de ajustare şi preîntâmpinare a unor discrepanţe şi dezechilibre periculoase.
În fine, în contextul general al necesităţii promovării recalificării şi perfecţionării profesionale în prim-planul politicii active de ocupare dorim să
facem două precizări:
Prima. În orice condiţii, dar cu atât mai mult în prezent, procesele de
recalificare şi perfecţionare sunt intim şi pe multiple planuri legate de formarea iniţială, atât sub aspect structural – al profesiilor, meseriilor etc. – cât
mai ales sub cel al conţinutului educaţiei, instrucţiei, pregătirii iniţiale şi ulterioare şi, implicit, al costului acestora. Deoarece problemele educaţiei şi
formării iniţiale fac obiectul a unui alt capitol, noi ne vom concentra asupra
formării ulterioare, cu deosebire a segmentului care priveşte recalificarea
şomerilor.
A doua se referă la modificările importante ale raportului educaţiei
– forme profesională – ocupare.
O lungă perioadă de timp, în mod tradiţional, între aceste două procese a existat o relaţie de succesiune în timp şi spaţiu: formarea profesională
într-un sistem organizat precedânt ocuparea, cunoştinţele şi deprinderile
însuşite erau suficiente pentru exercitarea unei meserii sau profesii pe parcursul întregii vieţi active (doar accidental ea putea să fie altfel).
În prezent – sub incidenţa puternică a progresului tehnologic, dar nu
numai – apare o tendinţă nouă, succesiunea celor două procese din învăţământul general obligatoriu tinde să fie înlocuită cu concomitenţa şi, respectiv, alternanţa(2). Numai prin simbioza dintre o formare solidă şi acumularea experienţei la locul de muncă se poate ajunge la competenţă sau, altfel spus, la “capacitatea de a interveni într-o situaţie dată”(3).
Deşi sistemele naţionale de educaţie şi formare profesională, inclusiv
de educaţie permanentă, se diferenţiază uneori destul de mult, în general,
peste tot, sistemul educativ şi întreprinderea tind, în măsură şi proporţii
crescânde, să fie asociate în formarea şi perfecţionarea resurselor umane
de-a lungul întregii vieţi active.
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O asemenea tendinţă este legitimată, pe de o parte, de cerinţele utilizării efective a noilor tehnologii în întreprindere, ale adaptării rapide a agenţilor economici la noile condiţii (economice), iar pe de altă parte, de mutaţiile
fundamentale intervenite în politica de gestiune a personalului.
5.1.2. Formarea şi perfecţionarea profesională – în relaţia lor directă
cu procesele de ocupare-integrare, reocupare-reintegrare a forţei de muncă,
ca şi cu cele de utilizare eficientă şi respectiv completă a timpului de muncă, se realizează într-o mulţime de formule. De altfel, pentru acest domeniu,
în literatura de specialitate şi în practică se vehiculează mai multe concepte.
Fără a intra într-o tratare exhaustivă a acestora, dorim să arătăm că,
indiferent de noţiunea folosită (reconversiune profesională sau recalificare,
policalificare şi reciclare) toate aceste concepte prezintă un nucleu comun
şi, evident, o serie de elemente de diferenţiere. Nucleul comun rezidă în
aceea că toate presupun însuşirea unor cunoştinţe şi deprinderi cu caracter
de noutate, actualizarea informaţiilor dintr-un anumit domeniu, sporirea valenţelor profesionale şi a competenţei forţei de muncă.
Elementele de diferenţiere rezultă din conţinutul specific, din accentele şi (sau) priorităţile uneia sau alteia din aceste forme.
- Recalificarea sau reconversiunea profesională implică o nouă
calificare, profesie sau meserie, noi structuri ocupaţional-profesionale.
- Policalificarea este o formă de perfecţionare care are drept obiectiv
însuşirea unei calificări suplimentare unei a doua, a treia profesii înrudită
sau nu cu profesia de bază (iniţială).
- Reciclarea presupune împrospătarea şi îmbogăţirea sistematică a
cunoştinţelor într-un domeniu profesional sau aprofundarea unui anumit
domeniu al specialităţii de bază sau din specialităţi înrudite.
5.1.3. Indiferent de formele concrete de realizare sau de denumirea
sub care circulă, fiecare dintre aceste forme şi toate la un loc îndeplinesc o
serie de funcţii pe piaţa muncii. După cum s-a observat deja din abordările
de până aici, principala funcţie constă în adaptarea numerică şi structural-calitativă a ofertei de forţă de muncă la volumul şi structura cererii.
Aceasta înseamnă:
− în primul rând, o formare profesională într-o mai strânsă legătură
cu evoluţia pieţii muncii în special, şi a economiei în general. Acest
punct de vedere recalificarea devine un pilon al ajustărilor structurale, inclusiv al difuzării largi a procesului tehnologic. În funcţie de
calitatea proceselor de recalificare şi perfecţionare profesională,
acestea pot fi factorii de susţinere a procesului de dezvoltare, ajustare şi creştere sau dimpotrivă, de frânare. În prezent, în condiţiile
în care piaţa muncii este în plin proces de formare, recalificarea –
reorientarea profesională constituie un instrument de intervenţie în
egală măsură pentru protecţia economică şi socială, atât a celor in-
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traţi pentru prima dată pe piaţa muncii, cât şi a şomerilor. În perspectiva unui model nou al ocupării forţei de muncă – apare şi ca
variantă a ocupării, a alternării perioadelor de ocupare cu cele de
învăţare, aceasta din urmă nefiind altceva decât o formă de activitate;
− în al doilea rând, sporirea gradului de flexibilitate a ofertei de forţă
de muncă în raport cu variaţiile cererii de forţă de muncă;
− în al treilea rând sprijinirea şi stimularea proceselor de mobilitate
(profesională, sectorială, teritorială, de ramură etc.) a forţei de
muncă.
O a doua funcţie se referă la reducerea costului şomajului prin asigurarea unor condiţii de pregătire, reocupare şi reîntegrare cât mai rapide în
activitate a unei părţi a şomerilor. În acest sens se poate recurge la formule
dintre cele mai diferite: “reconversia profesională îndreptată înspre alte meserii care permit ocuparea ca personal salarial; ocuparea în activităţi lucrative pe cont propriu, independenţi, încurajarea constituirii prin asociere a unor
mici întreprinderi private etc.
A treia funcţie priveşte reducerea costurilor de reintegrare a forţei
de muncă şi sporirea eficienţei utilizării forţei de muncă.
A patra funcţie are în vedere îmbunătăţirea utilizării timpului de lucru al lucrătorilor şi al maşinilor, prin crearea condiţiilor de alternanţă şi
complementaritate a sarcinilor de muncă în cadrul unei formaţii de muncă
(recalificare, policalificare, polivalenţă etc.).
În fine, a cincea funcţie se referă la orientarea profesională în interiorul şi în afara sistemului de învăţământ, avându-se în vedere atât tinerii înainte de alegerea viitoarei profesii, respectiv a locului de muncă, cât şi
populaţia adultă ocupată şi şomerii.

5.2. Probleme ale recalificării-reocupării forţei de muncă
în perioada de tranziţie
Recalificarea şi reocuparea forţei de muncă, prin dimensiuni, cost,
efecte de antrenare şi propagare, tind să devină una din problemele majore
ale tranziţiei, o verigă, nu întotdeauna suficient de bine evidenţiată şi recunoscută, a reducerii costului social al reformei şi accelerării proceselor tranziţiei.
Şi este firesc să fie aşa, dacă avem în vedere restructurările, ajustările şi mutaţiile de ordin structural şi comportamental pe care tranziţia le presupune, ca şi categoriile de populaţie activă care intră în sfera reorientării
profesionale, recalificări şi reocupări.
Într-un sens foarte larg, dar realist, s-ar putea aprecia că procesele de
recalificare – perfecţionare se raportează la întreaga populaţie în vârstă de
muncă, înainte de toate la cea activă.
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Pe de altă parte, nu putem să nu atragem, încă de aici, atenţia că reconversiunea profesională, respectiv perfecţionarea profesională nu
constituie terapii miraculoase care soluţionează singure, de la sine,
problemele majore ale pieţii muncii. Succesul lor în planul ocupării şi reocupării forţei de muncă, al funcţionării pieţei muncii rămâne dependent de
asigurarea unui ansamblu de condiţii înainte, în timpul şi după derularea
acestora. Altfel, riscă să se transforme în acţiuni în sine, formale, fără o
legătură puternică cu procesele din economie.
Există, fără discuţie, factori economici şi de altă natură care favorizează sau, dimpotrivă, restricţionează eficienţa acestor acţiuni. Mai mult,
unul şi acelaşi factor în funcţie de condiţiile concrete la un moment dat poate avea efecte pozitive sau negative. Vom insista puţin asupra factorilor
care “împiedică” desfăşurarea normală şi într-un fel, în anumite segmente blochează procesele de recalificare – reocupare, afectând deci
funcţionarea pieţii muncii.
5.2.1. Sigur, aceşti factori sunt numeroşi; ei pot fi grupaţi în funcţie de
anumite criterii. Din raţiuni de operaţionalizare a analizei noastre, i-am grupat în două categorii în funcţie de geneza, locul şi tipul acţiunii lor. Prima
categorie include factori care ţin de crearea şi funcţionarea pieţei interne a
muncii, iar a doua pe cei care ţin de mediul extern.
În ce priveşte factorii care provin din organizarea şi funcţionarea
pieţei muncii, ni se pare important de subliniat câteva aspecte.
În primul rând, piaţa muncii în ţara noastră este în formare. În ciuda
progreselor realizate în elaborarea, în bună măsură, a cadrului legislativ şi
instituţional al acesteia, piaţa muncii funcţionează doar parţial şi imperfect;
comportamentele agenţilor economici sunt haotice, cu multe elemente conservatoare, într-un fel în afara mecanismelor reale, de piaţă.
În al doilea rând, piaţa muncii se formează deocamdată ca o piaţă extrem de dezechilibrată, ecartul dintre cererea efectivă şi oferta de forţă de
muncă – globală şi cu deosebire structurală – calitativ – este mare şi – ceea
ce este îngrijorător – se scrie pe o curbă ascendentă. Pe de altă parte, asistăm la “explozia” ofertei de forţă de muncă alimentată pe cele mai diferite
canale, care se constituie într-un element de presiune şi tensiune pe piaţa
muncii. Pe de altă parte, cererea de forţă de muncă nu numai că se îngustează ca dimensiune, dar este mult prea puţin cunoscută şi într-un anumit
sens, se “deteriorează” sub aspect ocupaţional, educaţional şi profesional,
se cantonează în activităţi marginale, prea puţin atractive pentru forţa de
muncă disponibilă sau cu slabe şi îndepărtate legături cu formarea anterioară. Se conturează într-un fel, pentru populaţia aflată în şomaj, pericolul unor
pierderi de calificare şi competenţă, iar pentru piaţa muncii, în general, cel al
unei adânci segmentări, a unei pieţe a muncii duale cu trăsături de economie în curs de dezvoltare.
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Evident, în condiţiile în care legăturile “naturale” dintre cerere şi ofertă
de forţă de muncă par a fi rupte, piaţa muncii are o capacitate extrem de
redusă de absorbţie şi retenţie în activitatea ofertei de forţă de muncă.
În al treilea rând, liberalizarea salariilor şi negocierile salariale au acţionat şi acţionează prea puţin ca instrumente de reglare a cererii şi ofertei de
forţă de muncă, atât la nivel microeconomic, cât şi la cele macroeconomice.
Păstrează încă puternice “reminiscenţe” de protecţie socială.
În al patrulea rând, pe cale de consecinţă, în fapt, proprietăţile mari
ale supraocupării, respectiv ale subutilării forţei de muncă ocupate – efect
practic al nefuncţionării normale ale pieţei muncii – devin un “balast” – cost
al ineficienţei pieţei muncii şi al mecanismelor ei de reglare şi, într-o anumită
măsură, al unor lipsuri ale legislaţiei muncii.
În al cincilea rând, am nota şi gradul mic de atractivitate a meseriilor,
profesiilor “oferite” pentru recalificare; neîncrederea şi reţinerea în faţa unor
formule de activitate pe cont propriu, precum şi lipsa acută a mijloacelor necesare în acest scop.
În fine, dar nu pe ultimul loc ca importanţă, în acest cadru înscriem
carenţele sistemului informaţional al pieţei muncii. În general, informaţiile
existente sunt insuficiente, disparate şi se referă numai la persoanele înregistrate la oficiile de forţă de muncă şi şomaj ca solicitante de locuri de
muncă: cele privind “locurile de muncă oferite” sunt sărace; relaţiile dintre
oficiile dintre forţe de muncă şi agenţii economici sunt foarte anemice; foarte
adesea, în condiţiile actualei legislaţii, cei care recurg la cursurile de calificare – recalificare sunt în pragul expirării perioadei pentru care primesc ajutorul de şomaj, acesta – indiferent de formula în care se organizează – fiind
o modalitate de prelungire a perioadei de plată a ajutorului de şomaj. Dacă
la toate acestea vom adăuga deruta şi încetineala cu care acţionează factorii implicaţi şi interesaţi, vom căpăta imaginea clară a complexului de factori
care derivă din mediul intern al pieţei muncii şi restricţionează utilizarea corectă şi cu rezultate bune a recalificării în combaterea şomajului.
În ceea ce priveşte factorii care îşi au originea în mediul economiei
“extern” al pieţei forţei de muncă, respectiv al relaţiilor dintre aceasta şi celelalte pieţe, ni se par demne de menţionat următoarele:
Începem prin a spune că, în general, condiţiile economice interne şi
externe sunt neprielnice echilibrului pe piaţa forţei de muncă, deoarece: a)
există mari discrepanţe, cantitative şi calitative, între cererea şi oferta de
bunuri şi servicii; b) diminuarea până aproape de dispariţia funcţiei de acumulare şi investiţii a economiei, la toate nivelurile, cu efect de reducere a
cererii de forţă de muncă; c) producţia şi productivitatea muncii evoluează
după traiectorii descendente; d) inflaţia este într-o puternică şi continuă
creştere, fiind “susţinută”, printre altele, şi de imperfecţiunile funcţionării pieţei muncii.
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La aceste condiţii obiective se adaugă altele de ordin subiectiv: în inerţia patologică, cu rădăcini adânci, formate din decursul a zeci de ani, aflate
în comportamentele, în primul rând economice ale indivizilor, inerţie care
îngustează sensibil sfera şi viteza acţiunii umane.
În plus nu putem să nu ne amintim că deocamdată, sectorul privat –
insuficient dezvoltat – are o capacitate redusă de a crea locuri de muncă,
atât din punct de vedere numeric, cât şi din punctul de vedere al varietăţii
profesiilor şi meseriilor cerute. În acest context general menţionăm încă un
factor prea puţin evidenţiat şi studiat, dar cu legături de esenţă pe piaţa
muncii. Este vorba de înmugurirea şi apoi dezvoltarea, evident ilegală, de
proporţii, a unei aşa-numite “pieţe negre” “subterane” a forţei de muncă inclusiv a migraţiei externe temporare, sezoniere, tot spre un asemenea tip de
piaţă a forţei de muncă. Sigur – având în vedere costul salarial extrem de
redus al forţei de muncă din ţara noastră, comparabil cu cele din alte ţări –
sau lipsa altor oportunităţi, şi “piaţa neagră” oferă protecţie exclusiv sub
forma unui venit; ea este foarte avantajoasă pentru patroni, fiind în acelaşi
timp o sursă de evaziune fiscală. Din punct de vedere al demersului nostru
de cercetare, este de subliniat că în condiţiile în care o asemenea “piaţă
neagră” există, oferta de muncă nesatisfăcută la nivel de individ sau grupuri
de indivizi nu se suprapune exact cu lipsa mijloacelor economice. Fenomenul este prezent, cu deosebire, în marile aglomerări urbane, în zonele de
graniţă, şi este oarecum specific perioadelor “tulburi”, de instabilitate economică, socială şi politică.
5.2.2. În condiţiile sumar prezentate este dificilă, prematură şi prea
ambiţioasă o analiză pertinenţă, aptă să ofere concluzii valabile cu privire la
măsura şi modalităţile în care reconversiunea (recalificarea) profesională
acţionează “în serviciul” pieţei muncii.
În limita informaţiilor de care dispunem, vom încerca totuşi o prezentare însoţită de câteva concluzii fără pretenţii de imuabilitate, convinşi fiind
că şi acest domeniu, în scurt timp, trebuie să intre în propria-i matcă şi să
contribuie substanţial la soluţionarea reală, în condiţii de eficienţă şi satisfacţii economice şi sociale, a unor grele şi grave probleme ale pieţei forţei
de muncă.
Cadrul legislativ-organizatoric şi instituţional, necesar punerii în
acţiune a recalificării profesionale ca mecanism de ajustare a pieţei muncii,
a fost creat încă din primăvara anului 1991. A existat de la început “conştiinţa” faptului că piaţa muncii va fi bulversată şi, în consecinţă, s-au conceput
mijloace de contracarare. Se aprecia, la un moment dat, că pe această cale
vor fi soluţionate fără mari dificultăţi diferite probleme ale îmbinării ocupării
şi eficienţei.
Sub aspect legislativ, au fost făcute progrese notabile. În acest sens
amintim: Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegra-
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rea lor profesională; Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 cu privire la organizarea acţiunilor de recalificare şi reintegrare a şomerilor; Hotărârea Guvernului nr. 463/1991 privind unele măsuri de subvenţionare de la bugetul statului a fondului de salarii pentru tinerii absolvenţi ş.a.
Toată această legislaţie are în vizor mecanismul calificării-recalificării
ca mijloc de combatere a şomajului şi de reocupare a forţei de muncă; se
referă numai la şomeri şi la proaspeţi absolvenţi de învăţământ profesional,
liceal sau superior care caută pentru prima dată loc de muncă, intrând pe
piaţa muncii.
Organizarea cursurilor de calificare, conform legislaţiei, se face de către direcţiile de muncă şi protecţie socială; ele se pot desfăşura efectiv fie la
regii, fie la autonome societăţi comerciale, mici întreprinderi, asociaţii cu
scop lucrativ şi chiar persoane fizice care prestează activitate pe bază de
liberă iniţiativă, fie în reţeaua centrelor de calificare şi recalificare din cadrul
ministerului muncii şi protecţiei sociale, în fiecare judeţ funcţionînd câte un
asemenea centru.
Obiectivul declarat al materializării acestor prevederi este creşterea
mobilităţii profesionale, mai ales a persoanelor devenite şomeri, în scopul
găsirii cât mai rapide a unui loc de muncă şi păstrarea acestuia.
Toate cheltuielile legate de calificarea şi recalificarea şomerilor se suportă din fondul pentru ajutorul de şomaj, 20% din acest fond fiind destinat
exclusiv calificării şi recalificării şomerilor. Din acest fond se suportă, pe
lângă plata ajutorului de şomaj taxele de şcolarizare şi alte cheltuieli.
De asemenea, Hotărârea este 463/1991 şi îşi propune să stimuleze
agenţi economici în angajarea tinerilor absolvenţi prin subvenţionarea de
către stat din fondul pentru ajutorul de şomaj, a 60% şi respectiv 70% din
salariul minim pe economie pentru absolvenţi de liceu şi respectiv de învăţământ superior.
Desigur, acest cadru se poate dovedi operaţional numai în măsura în
care agenţii economici au o politică proprie de gestiune a personalului şi
acţionează în cadrul unei strategii globale, de pe poziţii anticipative. Aceasta
implică amenajarea “pieţii municii interne” a fiecărei firme, pregătindu-şi mai
întâi, în interior forţa de muncă pentru schimbările structurale, tehnologiei
viitoare şi, numai în al doilea rând, apelând la piaţa “exterioară” de forţă de
muncă. Astfel, fiecare agent economic, pornind de la analiza posibilităţilor
de funcţionare şi de dezvoltare, şi având în vedere un anumit mod de organizare a producţiei şi a muncii, stabileşte volumul corespunzător al ocupării
ţinând neapărat cont de caracteristici ca: profesie, meserie, grad de calificare, sex, vârstă etc.
Experienţele internaţionale în acest domeniu sunt benefice.
În Japonia, de exemplu, ţara în care rata şomajului se menţine la cote
deosebit de scăzute (în jurul a 2%), în condiţiile promovării pe scară largă a
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celor mai noi tehnologii bazate pe microelectronică, în peste 70% din întreprinderi nu au avut loc redistribuiri sau concedieri de personal; în 29% au
avut loc redistribuiri de personal, în 28% s-au realizat în interiorul aceleiaşi
întreprinderi, 3,3% la filiale ale întreprinderii, 1,2% - în alte întreprinderi şi
numai în 0,4% din numărul întreprinderilor s-au făcut concedieri sau au fost
încurajate demisiile, s-au desfinţat locuri de muncă(5).
Specialiştii japonezi apreciază că, probabil, 20% din forţa de muncă
eliberată va fi “obligată” să se mulţumească cu posturi de muncă inferioare
celor anterioare. “...cei pe care i-a afectat punerea în funcţiune a echipamentelor microelectronice trebuie să aleagă între a-şi însuşi alte calificări, a
rămâne în acelaşi loc de muncă, dar realizând sarcini mai puţin calificate, a
fi transferat într-un alt loc de muncă sau a demisiona”(6).
În general, efortul de reorientare-recalificare tinde să fie concentrat la
nivelul firmelor. În contextul situării în centrul strategiei firmei a politicii de
gestiune a personalului, problematica formării umane şi a stabilirii relaţiilor
profesionale devine prioritară.
Astfel, se poate da exemplu situaţia firmei Peugeot-Sochaux din Franţa.
Această firmă a iniţiat din anul 1980 ample modificări tehnologice şi
organizaţionale care au determinat micşorarea numărului de salariaţi de la
41.000 în 1979 la 25.000 în 1988; procesul de recalificare, în prima fază, sa soldat cu pregătirea a 300 de oameni într-un timp total de 310.000 oreformare, revenind deci peste 10.000 ore de persoană(7).
La uzinele Merlin Gerin (Grenoble), cu circa 7.000 salariaţi, reflexiile
prospective asupra meseriilor şi profesiilor au generat, în ultimii cinci ani
ample acţiuni vizând optimizarea capacităţii de adaptare a oamenilor; pentru
980 salariaţi s-au consumat 800.000 ore de formare; mecanicii au devenit
electromecanici, electromecanicii s-au transformat în electronişti, iar electroniştii în informaticieni; în etapa a doua au fost vizaţi salariaţii mai puţin
calificaţi, lăsaţi iniţial la o parte din motive de “deficit cultural”; a fost conceput un sistem de formare “modulară” de bază pe criterii de voluntariat la care au aderat 600 de salariaţi, pentru care 40% din perioada consacrată formării a fost cantonată în timpul liber. Scopul formării este triplu: cultură generală, cultură profesională şi cultură de întreprindere. De regulă, la majoritatea firmelor timpul alocat pentru formare şi perfecţionare deţine anual cca
10-15% din fondul de timp şi 6-8% din cel de salarii.
Să analizăm în continuare – evident atât cât ne permit informaţiile de
care dispunem – situaţia din ţara noastră în acest domeniu.
De la început se poate spune că acţiunile de recalificare-reocupare se
desfăşoară pe două fronturi care converg către acelaşi scop: pe de o parte
se organizează cursuri de calificare şi recalificare pentru şomeri, suportate
din fondul pentru ajutorul de şomaj, iar pe de altă parte se “continuă” tradiţia
cursurilor de calificare-recalificare, policalificare organizate de agenţii economici pentru personalul propriu.
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Acţiunea de calificare-recalificare a şomerilor în această perioadă
apare ca prioritară. Din acest motiv ne vom concentra asupra acesteia (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Situaţia cursurilor de calificare-recalificare a şomerilor,
până la 30 octombrie 1991
Data

Număr cursuri organizate Număr şomeri cuprinşi
Domenii în care
s-a organizat reTotal
Din care:
Total
Din care:
calificarea
a
b
c
a
b
c
Până la
145
74
49
22 3149 1574 1078
497 Construcţii, Ind.
23.IX.1991
uşoară, Alimentaţie
publică
Până la
204
72
77
55 6456 1571 3633 1252 Comerţ, Servicii
30.X.1991
ş.a.
Notă: a) = la cererea agenţilor economici.
b) = în întâmpinarea pieţei.
c) = pentru liberă iniţiativă.
Sursa: Buletin, nr. 28 (13-20 septembrie 1991), editat de Departamentul Informaţii al
Guvernului.

Două sunt criteriile care pun în evidenţă o seamă de particularităţi ale
acestora: a) cel al eşalonării în timp; b) cel al “organizatorilor”şi al finalităţii
acestei acţiuni.
Deşi, până la mijlocul lunii septembrie 1991, numărul total al şomerilor
care aveau drept la plata ajutorului de şomaj ajunsese la 181.222, şi exista
cadrul legal, dintre aceştia numai 2.600 au fost cuprinşi în 116 cursuri de
calificare-recalificare.
Începând cu a treia decadă a aceleiaşi luni şi până la sfârşitul lunii
următoare – octombrie – numărul acestor cursuri a înregistrat un salt semnificativ comparativ cu evoluţia anterioară: la 30 oct. 1991 numărul cursurilor
organizate s-a ridicat la 204, cuprinzând 6456 şomeri. Această creştere
bruscă a fost determinată, în principal, de expirarea duratei de acordare a
ajutorului de şomaj pentru o bună parte din şomerii înregistraţi şi care, conform prevederilor legale, mai puteau beneficia în continuare de acest ajutor
numai în perioada cuprinderii într-un curs de recalificare.
În ce priveşte situaţia pe teritoriu, la mijlocul lunii septembrie, numai
29 de judeţe demarează această acţiune, totalizând 39 de cursuri care au
cuprins 842 de şomeri.
În funcţie de scopul urmărit, structura acestor cursuri de recalificare
cuprinde cursuri organizate: a) la cererea agenţilor economici; b) în întâm-
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pinarea pieţei (la iniţiativa direcţiilor de muncă); c) pentru libera iniţiativă (tabelul nr. 1).
Având în vedere această clasificare, se poate constata că pe primul
loc se situează cursurile organizate în întâmpinarea pieţei muncii (la iniţiativa direcţiilor de muncă), ţinând cont atât de numărul ca atare al cursurilor de
această factură, cât şi de numărul şomerilor cuprinşi (77 cursuri şi 3633
şomeri la 30 oct.1991), urmate fiind de cele organizate la cererea agenţilor
economici şi pe ultimul loc cursurile pentru libera iniţiativă.
Cursurile organizate au vizat meserii şi profesii cu predilecţie din domeniul construcţiilor, industriei uşoare, alimentaţiei publice, comerţului şi
serviciilor: zidar, dulgher, tâmplar, ţesător, fochist, croitor, cizmar, vulcanizator, frizer, coafeză, vânzător, potcovar, brutar etc.
Lipsa unor studii solide, referitoare la tendinţele manifestate în orientarea cererii de forţă de muncă, provoacă redundanţa multora dintre cursurile organizate, în primul rând deoarece sectoarele pentru care se pregătesc
disponilizează numeroşi lucrători, deci ar exista din start forţă de muncă cu
calificarea cerută, iar în al doilea rând pentru că absolvenţii unui asemenea
curs au şanse mai puţine în raport cu un ex-lucrător în domeniu care se bucură de un atu în plus-experienţa.
O serie de elemente semnificative suplimentare rezultă din analiza situaţiei din municipiul Bucureşti.
Ca şi în restul ţării, lucrurile au plutit în derivă destul de mult timp; necunoaşterea cererii de forţă de muncă, coroborată cu dispoziţiile legale restrictive care, conform H.G. 288/1991, prevedeau repartizarea obligatorie a
absolventului de curs într-un loc de muncă corespunzător meseriei în care
s-a realizat calificarea-recalificarea, au condus la un demaraj foarte greoi.
Primul curs organizat în Capitală a fost destinat promovării activităţii
pe bază de liberă iniţiativă, a cuprins 40 de cursanţi şi a fost deschis la începutul lunii septembrie (anexa nr. 1).
Susţinătorii efectivi ai cursurilor sunt fie foste centre specializate în
calificare-recalificare-policalificare a forţei de muncă, fie unităţi din reţeaua
de învăţământ, fie noile centre de calificare-recalificare, înfiinţate după decembrie 1989 de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS). Unele,
cum ar fi Academia Română de Marketing (ARM), au organizat astfel de
cursuri în mod gratuit, interesate într-o bună publicitate, altele prestează
tarife din cele mai diverse, în funcţie de mai multe considerente (grad de
complexitate a meseriei, dotarea materială necesară, număr necesar de ore
de practică, număr de profesori remuneraţi etc.).
Situaţia prezentată în anexa nr. 1 poate părea puţin contradictorie: sar putea spune, după numărul de cursuri şi de cursanţi implicaţi, că piaţa
forţei de muncă suferă de o gravă penurie de lucrători calificaţi în domeniul
informaticii.
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Realitatea, de altfel dovedită de listele de şomeri care precizează meseria de bază a fiecăruia, demonstrează că, dimpotrivă, în efectivul total al
şomerilor (cca 25000 în Bucureşti) ponderea celor cu pregătire şi experienţă
în acest domeniu este foarte mare, iar cazul nu este singular, căci şi alte
meserii prezintă surplus de lucrători calificaţi pe aceste liste (croitori, mecanici auto, vânzători etc.).
Care sunt cauzele, factorii care nu permit nici cel puţin punerea în valoare a cadrului legislativ şi instituţional creat?
Mai întâi am amintit faptul că prevederea HG 288/1991, benefică în
planul reocupării, dar neoperaţională, referitoare la repartizarea obligatorie
pe un loc de muncă corespunzător noii calificări a proaspătului absolvent de
curs a fost înlăturată printr-o circulară a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale care prevede că:“…întrucât cererile agenţilor economici sunt foarte
reduse în această perioadă iar reforma economică va necesita schimbarea
meseriei pentru unii, şomeri, direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială vor organiza programe de recalificare în întâmpinarea pieţii muncii…fără
obligaţia de a asigura locuri de muncă a absolvenţilor acestor cursuri; la înscrierea la curs, în angajamentul care se încheie conform Legii nr. 1/1991
se va preciza clar această condiţie…”
În aceste împrejurări este dificil a spune dacă aceste cursuri vin “în întâmpinarea pieţii muncii” sau cel puţin în unele situaţii, aduc un element în
plus de tensiune.
În lipsa informaţiilor necesare, datorită necunoaşterii, dar şi îngustimii
practice a cererii de forţă de muncă, cursurile de recalificare se organizează
în principal având la bază opţiunile şomerilor”. Aşa, de exemplu, la nivelul
capitalei, topul opţiunilor relative la domeniile în care să se recalifice şomerii
a fost, în ordine, următorul: informatică (60% din opţiuni), croitorie, depanare radio-tv, marketing, management (pentru cei cu studii superioare), birotică şi service-auto, domenii şi meserii, de altfel, destul de frecvent întâlnite
în cadrul listelor de şomaj.
În al doilea rand, probleme speciale se nasc în legătură cu cei care intră pentru prima oară pe piaţa forţei de muncă - absolvenţi de liceu şi de
învăţământ superior.
Dificultăţi în ceea ce priveşte acest segment al pieţii muncii au existat
şi înainte de decembrie 1989, dar obligativitatea reparaţiei făcea ca problema să nu apară la adevăratele sale dimensiuni. Nu ne-am propus să discutăm aici cauzele acestei situaţii, cu un spectru foarte larg de altfel, incluzând
şi procesul de formare iniţială, ci vrem să evidenţiem doar dimensiunile şi
costurile economice şi sociale implicate.
În Bucureşti, din cei 14.400 absolvenţi de liceu ai promoţiei 1990,
1399 s-au prezentat pentru a fi luaţi în evidenţa oficiilor de forţă de muncă şi
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şomaj în vederea plasării, dar numai 63 din aceştia au reuşit să capete un
loc de muncă, restul devenind şomeri, primind ajutorul de şomaj.
După cum am mai arătat, Hotărârea Guvernului nr. 463/1991 crează
un cadru legislativ de stimulare a agenţilor economici pentru angajarea absolvenţilor. Dar, chiar în aceste condiţii, din promoţia anului 1991, în Bucureşti s-au prezentat la oficiul de muncă şi şomaj un număr de 2544 de absolvenţi (din care 1494 fete); din aceştia numai 1417 (940 fete) beneficiază
de plata ajutorului de şomaj. Din total numai 44 (23 fete) şi-au găsit un loc
de muncă, iar 1009 absolvenţi au fost angajaţi înainte de a trece pe la oficiul
de şomaj, pentru 600 dintre ei începând din luna octombrie subvenţionarea
salariului conform legii.
Reacţia agenţilor este deocamdată foarte anemică, aproape inexistentă (în Bucureşti proporţia absolvenţilor se situează la cca 20,000-25,000)
în general; în ceea ce îi priveşte pe proaspeţii absolvenţi, în special – este
oarecum previzibilă având în vedere coordonatele tot mai grave după care
evoluează economia naţională.
În al treilea rand, carenţe în cunoaşterea cererii de forţă de muncă.
După cum am mai arătat, aceasta s-a dovedit şi se dovedeşte fragilă în raport cu evoluţia numărului de şomeri. Dar chiar şi în cazurile în care se manifestă, trebuie conştientizat un lucru: oficiile de muncă şi şomaj nu mai au
azi atribuţiile fostelor oficii de forţă de muncă ce repartizau efectiv un loc de
muncă unui solicitant, ci au doar rolul de informare şi mediere a ocupării
prin punerea în contact direct a ofertantului de forţă de muncă înzestrat cu
anumite calităţi cu cel care cere această forţă de muncă, din acest contact
nerezultând cu necesitate angajarea primului.
În plus, există unele reticenţe în angajarea imediată a unui solicitant
şomer, ştiut fiind faptul că cel puţin la început, disponibilizarea de personal
s-a făcut, în majoritatea cazurilor, dintre lucrători indisciplinaţi, cu abateri
grave de la disciplina muncii, a tehnologiei, persoane incompetente la locul
de muncă etc.
În al patrulea rand, lipsa studiilor de fezabilitate care să indice activităţile sau domeniile cu şanse de extindere, cele creatoare de noi locuri de
muncă, la care se adaugă şi neajunsurile în testarea obţiunilor şomerilor în
ceea ce priveşte calificarea şi recalificarea lor, pentru a pune de acord cererea de forţă de muncă cu oferta de forţă de muncă (în toate criteriile de care
sunt însoţite).
Tocmai lipsa unor asemenea studii temeinice a condus şi conduce la
o gravă debusolare a celor în măsură să ia decizii privind iniţierea unor cursuri de reconversiune profesională. Această debusolare se soldează cu
demararea unor cursuri de recalificare în meserii pentru care, de cele mai
multe ori, listele cu şomeri prezintă surplus şi, implicit cu cheltuirea în van a
unor fonduri băneşti. Evident, eficienţa acestor acţiuni este aproape nulă;
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oferta fiind mare, constituită din foşti lucrători cu oarecare experienţă, iar
cererea foarte mică (deci concurenţa mare pe fiecare loc de muncă vacant),
perioada în care absolventul nu îşi va putea exercita calificarea proaspăt
însuşită se va mări, iar cunoştinţele şi deprinderile căpătate se vor deprecia
prin neutilizarea lor într-un exerciţiu zilnic.
De aceea, rezultă şi o anumită tendinţă de exagerare, în planul reocupării forţei de muncă disponibilizată, a potenţiilor acestui mecanism – reconversiunea profesională. Într-adevăr, acesta poate determina ajustarea
ofertei la cererea de forţă de muncă, dar numai pe bază de eficienţă a oricărei acţiuni inteprinse.
Din acest punct consider că se pot avea în vedere două variante extreme de apreciere a eficienţei organizării acestor cursuri:
Prima are la bază următorul raţionament: dacă cererea de forţă de
muncă nu va putea fi satisfăcută de oferta listelor cu şomeri, atunci, întradevăr, se poate pune problema reorientării profesionale şomerilor. Astfel,
când pentru foarte multe din meseriile cerute există zeci şi sute de oameni
disponibili să se angajeze, e mai mult decât un nonsens organizarea de
cursuri de recalificare tocmai în aceste meserii. Este preferabilă soluţia susţinerii prin alte mijloace a mobilităţii sectoriale teritoriale etc. sau, de ce nu
cea a prelungirii prin lege a duratei pentru care se plăteşte ajutorul de şomaj, unei includeri, de multe ori silite şi ineficiente, în cursuri de recalificare
a celor care ies din perioada de acordare a acestui ajutor.
A doua se referă la “acordarea unei şanse în plus” şomerului care
manifestă interes pentru meseria pe care nu o cunoaşte, dar care consideră
că l-ar putea ajuta mai mult, fie în găsirea unui loc de muncă, fie într-o afacere pe cont propriu.
Cursurile în întâmpinarea pieţii muncii, în absenţa unei viziuni clare a
volumului şi structurii cererii de forţă de muncă credem că oferă soluţia cea
mai potrivită capabilă să susţină mobilitatea profesională a şomerilor, pentru
ca aceştia să se adapteze cât mai rapid la cerinţele locurilor vacante care
pot apărea la un moment dat.
În al cincilea rand inexistenţa unei reale autonomii locale a direcţiilor
de muncă şi protecţie socială în teritoriu; lipsa condiţiilor elementare de spaţiu, de dotare materială, cu tehnică de calcul şi cu personal (atât din punct
de vedere cantitativ, dar şi calitativ); calitatea profesională şi morală a celor
ce fac instruirea cursanţilor nu se ridică la nivelul dorit, cum de altfel se întâmplă şi cu nivelul programelor după care se organizează pregătirea, limitarea atât a fondurilor băneşti care se pot cheltui în acest scop, cât şi a duratei de desfăşurare a acestor cursuri (minim 6 luni).
Toate acestea au ca rezultat o foarte slabă activitate de organizare a
cursurilor de reconversiune profesională care se desfăşoară cu adevărat
eficient; în general inerţia este încă starea de spirit şi a funcţionarului pus să
hotărască în această chestiune lunară unor decizii şi asumarea unor res-
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ponsabilităţi se face destul de greu, preferându-se (în cazul direcţiilor de
muncă judeţene) indicaţiile şi ordinile venite de la ministerul muncii şi protecţiei sociale.
Piaţa muncii are şi character territorial, local. Tocmai de aceea, este
imperios necesară o mai profundă şi la obiect implicare în problemele locale
din partea decidenţilor locali, pe de o parte şi iar pe de altă parte acordarea
unei mai mari lejerităţi acestui decident din partea organismului ierarhic superior.
În peisajul formelor de reorientare-recalificare o pondere redusă deţin
cele de sprijinire a activităţilor pe cont propriu. Cauza majoră “vinovată” atât
de demararea târzie, cât şi de ineficienţa desfăşurării cursurilor de orientare
spre activităţi de liberă iniţiativă a şomerilor este, dincolo de reţinere, teama
de necunoscut şi risc lipsa unui cadru legal pentru susţinerea materială a
acestora în cazul lansării într-o afacere. Este evident că orice întreprinzător
trebuie să posede pe lângă calităţile profesionale şi un anumit capital, spaţiu, etc. Prin cursurile de acest tip se poate insufla, cel mult spiritul de mici
inteprinzător şi oferi anumite cunoştinţe de organizare şi funcţionare a firmelor particulare.
Concluzia generală care se poate desprinde din analiza realizată până în acest punct este aceea a eficienţei foarte scăzute, care a însoţit şi însoţeşte încă acţiunile de recalificare în efortul acestora de a mări mobilitatea
profesională şi de orice alt fel de forţă de muncă pe piaţa munci.
Totodată, această concluzie deschide camp larg preocupărilor, ideilor
şi acţiunilor constructive în scopul depistării alternativelor, căilor şi modalităţilor de creştere a flexibilităţii pieţii muncii prin recurgerea la mecanismul
analizat reconversiunea profesională a forţei de muncă.

5.3. Alternative. Cât şi modalităţi de eficientizare a acţiunilor
de recalificare a forţei de muncă
Precizăm din start că în contextul studiul nostru criteriul fundamental
al eficienţei acestor cursuri este cel al reintegrării rapide, cu costuri reduse
(inclusiv alocaţia de şomaj) a şomerilor în activitatea economică.
5.3.1. Din analiza întreprinsă în paragraful precedent (5.2.) rezultă că
atât din punct de vedere practic, cât şi conceptual, există mai multe alternative de a creşte eficienţa acţiunilor de recalificare a forţei de muncă în scopurile pomenite mai sus.
Prima alternativă se referă la organizarea cursurilor de calificarerecalificare în strânsă legătură cu evoluţia cererii de forţă de muncă,
ceea ce ar implica şi reinserţia în activitare la absolvirea unui stagiu de pregătire.
Acest deziderat este, însă, destul de greu de împlinit pentru că ar necesita: a) pe de o parte cunoaşterea cu destulă rigurozitate a cererii globale
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de forţă de muncă, precum şi a structurii acesteia în funcţie de principalele
sale caracteristici; b) iar pe de altă parte, o dirijare destul de “strânsă” a proceselor de pe piaţa muncii.
Evident, ambele premise sunt la fel de greu de realizat în condiţiile
economice actuale când cererea “manifestată” de forţă de muncă este extrem de mică, când posibilităţile de cunoaştere exactă a existentului, dar
îndeosebi a evoluţiei pe termen scurt şi mediu (chiar lung) sunt foarte reduse şi când perspectivele dezvoltării societăţilor comerciale, ale tuturor agenţilor economici şi ale economiei naţionale în ansamblu nu sunt în mod limpede conturate. În consecinţă, se poate vorbi de necesitatea unei mai bune
corelări a eforturilor politicii pieţii muncii cu cel de politică economică
care să învioreze activitatea de investiţii şi să stimuleze creşterea volumului
capitalului.
În acest sens, foarte necesară este demararea unor studii ştiinţifice
solide, de testare a pieţii forţei de muncă pe diferite orizonturi de tip, în mai
multe variante şi scenarii posibile, cu luarea în considerare a tuturor restricţiilor şi condiţiilor ce pot apărea pe piaţa muncii şi pe pieţele celorlalţi factori
de producţie, urmând identificarea sectoarelor şi ramurilor de activitate în
care se pot crea locuri de muncă.
Puterea de acord a ofertei cu cererea de forţă de muncă în actualele
condiţii presupune, pe lângă luarea în consideraţie a tuturor caracteristicilor
demografice şi de instruire ale ofertei şi pe cele care ţin de comportamentul
uman, de o anumită “inerţie” şi “dezorientarea” în ceea ce priveşte locul de
muncă, stabilitatea acestuia, formele de proprietate ale agenţilor economici,
patronii şi calităţile pe care cere munca într-o economie de piaţă (de la cel
care o execută).
Cât despre o anume dirijare, de care vorbeam la începutul prezentării
acestei prime alternative, ideea se referă strict la o anume coordonare şi
orientare la eforturile de apropiere a ofertei de cerere pe piaţa muncii şi ar
putea fi realizată de organismele guvernamentale specializate. Avem în vedere, în primul rând, MMPS care are în subordinea sa toate direcţiile de
muncă şi protecţie socială şi oficiile de forţă de muncă şi şomaj din ţară; prin
informaţiile pe care le deţine şi obţine în orice moment este unul din actorii
principali ai pieţii muncii. În al doilea rând, există şi posibilitatea înfiinţării
unei agenţii centrale de forţă de muncă şi şomaj cu autonomie faţă de minister şi cu anumite macroobiective de îndeplinit.
A doua alternativă – organizarea unor cursuri în domenii (meserii,
profesii) “neacoperite” deocamdată de populaţia activă şi care sunt specifice
unei economii de piaţă, tocmai pentru a veni în întâmpinarea unor nevoi
previzibile ale pieţii muncii.
Astfel cursurile de mici întreprinzători ar fi necesar să devină mai numeroase mai “consistente” şi de durată concomitent cu potenţarea atractivităţii lor printr-un sistem de creditare avantajos pentru cei (mai ales şomerii)
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care vor să desfăşoare activităţi din liberă iniţiativă. Numai astfel se va putea aprecia ca eficientă organizarea unor astfel de acţiuni.
În general, este recomandabil să se demareze cursuri în meserii, profesii, domenii care până acum nu s-au întâlnit la noi sau au existat într-o
măsură mult prea mică şi cu o sferă mult limitată, legate fiind de specificul
unei economii concurenţiale, cât şi de particularităţile progresului tehnic şi
tehnologic contemporan integrat sau pe cale de a fi introdus în activitatea
economică.
Prioritară ni se pare elaborarea unor programe de readaptare profesională a lucrătorilor din ramurile ce resimt mai repede şi mai puternic impactul trecerii la un alt tip de economie, al modificărilor tehnico-tehnologice şi
economice. Este de dorit ca aceste programe să se fundamenteze pe studii
şi analize care vizează: a) proporţiile, viteza şi caracteristicile populaţiei care
se disponibilizează; b) posibilităţile de recuperare (în aceeaşi întreprindere, în
alte întreprinderi, cu sau fără recalificare etc.); c) orientarea şi sprijinirea mai
puternică a populaţiei eliberate şi a celor care ocupă locuri de muncă precare
spre activităţi profitabile independente în condiţiile arătate mai devreme.
A treia alternativă – care ni se pare şi cea mai raţională şi operaţională – combinarea primelor două alternative, atât pentru a răspunde cererii
efective de forţă de muncă, cât şi pentru a veni în întâmpinarea pieţii. În
acest caz, avantajele celor două alternative se potenţiază reciproc mărinduse eficienţa în planul desfăşurării acţiunilor practice de creştere a mobilităţii
profesionale prin recalificare.
5.3.2. Indiferent de opţiunea care se poate face, de combinaţiile dintre
diferitele formule, există un set de probleme comune care se cer soluţionate, asupra cărora se poate interveni tocmai pentru eficientizarea lor.
Remarcăm pentru început că în condiţiile economice şi sociale actuale – lipsă acută de resurse, insuficienta cunoaştere şi funcţionare a pieţei
muncii şi nu numai acestea – criteriul major de apreciere a oricărei activităţi
este eficienţa, în cazul de faţă eficienţa acestei vaste acţiuni de formarerecalificare.
Importanţa acestui proces nu trebuie nici exagerată, nici minimalizată.
În această perioadă problematica specifică din România este oarecum diferită de cea cu care se confruntă ţările dezvoltate. În timp ce în ţările dezvoltate principalul factor de schimbare este progresul tehnic şi tehnologic, la
noi acest factor se suprapune tranziţiei la un nou tip de economie, în condiţiile unei cronice lipse de resurse.
Având drept obiectiv eficienţa mecanismului de calificare-recalificare,
în elaborarea studiilor de cercetare a evoluţiilor componentelor pieţei muncii
este util să se aibă în vedere mai multe faţete ale problemei:
− costul acţiunilor de calificare-recalificare prin prisma cheltuielilor totale ocazionate, comparativ cu plata ajutorului de şomaj;
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− efectele induse în planul reocupării şi reintegrării în activitate; locul

de muncă obţinut (calificarea mai înaltă, mai slabă, gradul de complexitate a muncii), productivitatea muncii, utilizarea timpului de
muncă, statutul social, starea psihică etc.;
− raportul dintre autoprotecţie (prin muncă şi securitatea venitului) şi
protecţia socială;
− susţinerea şi accelerarea procesului de privatizare, de trecere la o
economie de piaţă, dezvoltarea liberei iniţiative, a micilor întreprinzători etc.;
− revigorarea motivaţiei în muncă;
− dezamorsarea eventualelor tensiuni sociale.
Oricât de importantă ni s-ar părea recalificarea, nu trebuie pierdut din
vedere faptul că este totuşi, numai unul din mulţimea de mecanisme care
pot să intervină pe piaţa muncii. Din acest motiv se cere a fi integrată într-un
program complex coerent alături de celelalte mijloace de care dispune piaţa
pentru a mări flexibilitatea şi mobilitatea de orice tip a forţei de muncă.
Acţiunea singulară a acestui mecanism nu poate avea valenţe miraculoase, cu atât mai mult în această perioadă de tranziţie în care mulţi dintre parametrii funcţionali economici şi social-morali ai societăţii sunt foarte
fragili. Evident că efectele sale benefice sunt legate de deblocarea unor distorsiuni în funcţionarea pieţei muncii, de punere în acţiune a factorului uman
la adevăratele sale valenţe.
În acest scop, apreciem că există rezerve de deblocare a însuşi mecanismului de recalificare-reocupare. Acestea sunt cantonate în câteva domenii la care ne vom referi în continuare.
În plan legislativ se conturează cel puţin trei domenii de interes care
pot îmbrăca forma unor reglementări juridice:
a) instituirea unor forme de ajutor social pentru şomerii care depăşesc durata plăţii ajutorului de şomaj;
b) facilităţi băneşti şi materialele pentru demararea unei afaceri pe
cont propriu, cu prevederi speciale pentru şomerii care intenţionează aşa ceva (legislaţia specială în domeniul creditului, politicii
fiscale);
c) realizarea unui cadru legal complet şi flexibil pentru crearea condiţiilor de operaţionalitate în condiţii dintre cele mai bune pentru reconversiunea profesională.
În plan informaţional-instituţional. Este bine cunoscut faptul că informaţia înseamnă putere şi, în consecinţă, existenţa şi funcţionarea corectă a instituţiilor menite să deţină informaţii, cu diferite grade de prelucrare
(de la informaţia primară până la cea mai sintetică cu putinţă) referitoare la
procesele ce caracterizează piaţa muncii şi – în cazul de faţă – la acţiunile
mecanismului de recalificare, sunt absolut necesare. Din punct de vedere
informaţional, trebuie avute în vedere atât volumul, calitatea şi buna cir-

365
culaţie a informaţiilor, cât şi organizarea şi dotarea oficiilor de forţă de
muncă cu mijloacele necesare desfăşurării activităţii cel puţin normale.
“Actorii” pieţei muncii sunt, după cum se ştie: statul (atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivel local), patronatul (firmele) şi forţa de muncă,
reprezentată la nivelul relaţiilor colective de muncă de sindicate.
Fiecare din aceşti “factori” poate deţine şi utiliza informaţii privind piaţa muncii.
Statul este reprezentat de organismele sale specializate începând cu
M.M.P.S. ca organ central, continuând cu direcţiile de muncă şi protecţie
socială judeţene, aflate în subordinea MMPS şi terminând cu oficiile de forţă
de muncă şi şomaj din teritoriu aflate în subordinea unei direcţii de muncă.
În acelaşi timp, pe piaţa muncii statul îndeplineşte un dublu rol: agent
economic – în întreprinderile cu capital de stat (sau majoritar de stat), interesat în gestionarea forţei de muncă a întreprinderii; gestionar al resurselor
de muncă la nivel naţional, singurul care deţine toate datele problemei,
revenindu-i misiunea de reprezentare, îndrumare, mediere, instruire, asistenţă financiară pe piaţa muncii etc.
La nivel local – colectivităţile locale devin o verigă foarte importantă,
poate chiar cea mai importantă având în vedere că la acest nivel situaţia se
poate cunoaşte cel mai repede şi cel mai bine, putându-se acţiona în consecinţă numai dacă este asigurată acea autonomie de care este nevoie în
asemenea cazuri.
Oficiile de forţă de muncă şi şomaj au funcţii de informare, mediere, de consultanţă, recalificare şi sprijinire a reocupării oricărei persoane
care le solicită serviciile. Pentru aceasta trebuie să dispună de o anumită
dotare tehnică şi de personal calificat (psihologi, sociologi, economişti), să
părăsească practicile învechite neadecvate unei economii de piaţă, să elaboreze studii de orientare a şomerilor (şi nu numai a lor) pe meserii şi domenii de activitate pe baza cărora să se demareze şi cursurile de reconversiune profesională.
Din punctul de vedere al patronatului, al firmei ca agent economic,
sunt necesare informaţii în vedere al patronatului, al firmei ca agent economic, sunt necesare informaţii în vederea întocmirii unei strategii de menţinere şi de dezvoltare a firmei, în care neîndoielnic factorul de muncă şi utilizarea lui cu eficienţă vor ocupa un loc central.
Poziţia sindicatelor este jalonată de doi parametri: cel al asigurării
locurilor de muncă ca premisă a securităţii venitului şi cel al protecţiei sociale, cu precizarea că fiecare dintre acestea nu trebuie să “stimuleze”
supraocuparea şi subutilizarea şi nici inflaţia. S-ar părea ca există mari rezerve de dialog, concertare şi participare a sindicatelor la efortul de stabilizare-redresarea economiei.
Toate aceste considerente conduc la necesitatea unor strategii şi programe de colaborare între toţi “actorii” pieţei muncii pentru reocupare-
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reintegrare prin reconversiune profesională; înlăturarea formalismului care
există încă la toate nivelurile de decizie şi de organizare efectivă a acestor
acţiuni. Aceste programe ar trebui să identifice la diferite niveluri activităţile
“creatoare” de locuri de muncă pentru orientarea cursurilor de recalificare în
deplină cunoştinţă de cauză.
De aici rezultă şi o serie de cerinţe în plan organizatoric, al competenţelor, atribuţiilor şi răspunderilor celor implicaţi.
Probabil că numărul instituţiilor care vor organiza acţiuni de calificarerecalificare în vederea reocupării forţei de muncă va creşte, iar profilul lor se
va diversifica. Acesta este un lucru bun şi intră în logica economiei de piaţă,
a competiţiei pentru a creşte calitatea pregătirii. În acest sens, formule dintre cele mai variate de organizare se vor naşte în funcţie de condiţiile de
desfăşurare, de obiectivele propuse, dar şi de complexitatea meseriei învăţate şi de nivelul de instruire al celor care o învaţă.
În ce priveşte cursurile la cererea agenţilor economici, considerăm că
atât cursurile de pregătire înaintea angajării, cât şi cele de calificare şi recalificare este eficient să se efectueze cu prioritate la locul de muncă, iar în
programele de pregătire să se pună accentul pe activitatea concretă de experimentare.
O altă cerinţă priveşte flexibilitatea formelor în funcţie de exigenţele
pieţei muncii şi interesul participanţilor.
Pentru o cât mai bună calitate a procesului de calificare-recalificare,
mare atenţie trebuie acordată nu numai supleţei formelor că şi, mai ales,
conţinutului programelor de pregătire. Tematica programelor este recomandabil a se alcătui de către colective de specialişti cu girul conducerilor întreprinderilor în care se realizează orele de practică (eventual cu aprobarea
specialiştilor din direcţiile de muncă şi protecţie socială) trebuind să fie bine
gândită, ierarhizată şi organizată.
În aceeaşi ordine de idei, introducerea metodelor, a tehnicilor şi mijloacelor moderne de instruire constituie o necesitate evidentă, acestea fiind
deosebit de eficiente pentru că asigură trecerea de la învăţarea informativă
la cea formativă, operaţională şi acţională.
În planul alocării resurselor, al finanţării reconversiunii profesionale. Două ar fi sursele mari de alimentare a fondurilor necesare în acest
scop:
a) fondul de şomaj, în limita a 20% din acesta. În prezent fondul rezultat din aplicarea acestei cote procentuale este suficient pentru
desfăşurarea şi creşterea numărului de cursuri de calificarerecalificare dacă numărul şomerilor – în primul rând – nu va creşte
în salturi. Având însă în vedere regresul economic şi posibilitatea
ca durata ajutorului de şomaj să se prelungească, acest lucru fiind
impus de realitate – mai devreme sau mai târziu – se va pune problema lipsei de fonduri şi deci perspectiva suplimentării lor;
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b) fonduri speciale ale agenţilor economici care îşi duc propria politică de personal, susţinând-o material prin alocarea din profit în
acest scop a unei cote deloc neglijabile – 2-5% după experienţa
unor firme străine. În perspectivă se întrevede soluţia unei a treia
sau chiar a patra surse de finanţare, şi anume:
c) contribuţia organizaţiilor sindicale şi
d) contribuţia personală, a celor direct implicaţi.
De asemenea, sistemul de învăţământ poate avea o contribuţie notabilă prin oferta de asistenţă de specialitate şi organizarea gratuită a unor
cursuri de recalificare.
Indiferent însă de sursa de alimentare a acestor fonduri, trei sunt reperele-obiectiv pe care trebuie să le aibă permanent în vedere gestionarul
acestora: volumul cheltuielilor (cât?), destinaţia acestora (cui?) şi cu ce eficienţă le face (cum?).
Altfel, vor fi replantate, în condiţii schimbate, mecanisme şi obiceiuri
vechi ineficiente şi neoperaţionale.
Materializarea tuturor acestor alternative, căi şi modalităţi de eficientizare a acţiunilor de recalificare a forţei de muncă se cere a fi realizată numai în cadrul mai larg, general, care vizează reforma întregului sistem de
formare şi perfecţionare a resurselor de muncă, în contextul procesului general de educaţie permanentă de-a lungul întregii vieţi active a omului.
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Anexa nr. 1
Cursuri de calificare-recalificare organizate
de DGMPS a municipiului Bucureştix)
Nr. Instituţie care
crt.
califică
1. CEDRU SA
2. CEDRU SA

Tipul de curs

Durata
(săptămâni)

Informatică
Creaţie vestimentară, design

3. CEDRU SA
Croitorie
4 SC REPACOM Mecanici auto
SA OBOR
5 Liceul ind. 15
Bucătar-patiser
6 Grup şcolar Ad- Bucătar, cofetar,
tiv, Econ. şi Serv. patiser
nr. 6
7 SIMPEX
Iniţiere în informatică
8 SIMPEX
Iniţiere în informatică
9 Centrul de perfec- Depanare radioţionare a persona- casetofoane, picklului din coop.
up-uri
meşteşugăreşti
10
“
Depanare TV color
11
“
Depanare TV albnegru
12
“
Depanare TV
Video-caset.
13
“
Depanare ceasuri
14
“
Agent comercial
15
“
Management pt.
unităţi mici şi ind.
prestatoare de
servicii
16 Academia Româ- Informatică
nă de Marketing
Total cursanţi

2
5
12
12

Costul
Data
Nr. de
Studii
deschi- unitarxxx) cursanţi cerutexx)
derii (lei/zi/ cur(1991)
sant)
21 X
150
15
SMS
28 X
150
25
M-S şi cu
aptitudini
artistice
25.XI.
200
30
M-S
64
30
M Şc. gen.

12
12

1 XI

300
25
M Şc. gen.
Fără preţ 120-150 Şc. gen.,
M

7

21 X

125

10

Şc. M

7

28 X

125

10

Şc. M

5

1.XI

370

50

M şi S

3-5
3-5

370
370

50
50

M şi S
M şi S

3-5

370

50

M şi S

3-5
3-5
3-5

1.XII
1.XII
1.XII

300
300
300

50
50
40

M şi S
M şi S
S

3-5

1.XII

Gratuit

200

M şi S

*) Date preluate de la DGMPS a municipiului Bucureşti.
**) M – studii medii; S – studii superioare; Şc. gen. – şcoală generală.
***) Tarife valabile în luna octombrie 1991.
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Capitolul 6
CERINŢE, POSIBILITĂŢI ŞI MECANISME
DE FLEXIBILIZARE A PIEŢEI FORŢEI
DE MUNCĂ FEMININE
În contextul cercetării mecanismelor şi politicilor de ocupare a forţei
de muncă, de ajustare a cererii şi ofertei de forţă de muncă în perioadă de
tranziţie, în România, o atenţie aparte am considerat că trebuie să o acordăm forţei de muncă feminine.
Am numit-o în mod convenţional piaţa forţei de muncă feminine deoarece, în condiţii normale, aceasta este o resursă de muncă, ca oricare
alta, ce concurează în condiţii mai mult sau mai puţin egale cu forţa de
muncă masculină. Din acest punct de vedere, deci, nu s-ar justifica o abordare separată.
În realitate, însă, forţa de muncă feminină se dovedeşte – dintr-o mulţime de raţiuni – mai puţin competitivă, mai rigidă; în acelaşi timp – în virtutea unor caracteristici demoeconomice şi comportamentale proprii – se pretează mai bine la utilizarea unor variate dispozitive de ajustare.
“Decupajul” pe care ne propunem să-i facem în piaţa muncii în dreptul
categoriei “forţă de muncă feminină” este susţinut de importanţa crescândă
a acesteia în procesul de creştere şi dezvoltare. Astfel, în ultimele decenii, a
avut loc un proces universal de pătrundere şi rămânere pe piaţa muncii a
femeilor. Aceasta s-a manifestat şi la noi în ţară, unde s-a promovat o politică de atragere puternică a femeilor în activitatea productivă. În perspectivă,
dintr-o mulţime de motive economice, educaţionale, comportamentale etc,
oferta de muncă a femeilor se pare că va spori. Ocuparea lor va fi posibilă şi
eficientă în condiţii modificate din punctul de vedere al structurii pe sectoare
de activitate, ca şi al unor mecanisme flexibile de ocupare.
Piaţa forţei de muncă feminine nu poate fi, însă, ruptă de contextul
general al funcţionării întregii pieţe a muncii. Aceasta deoarece disfuncţionalităţile, blocajele ce apar în procesul de ocupare şi utilizare a femeilor se
transmit şi se regăsesc pe piaţa muncii în general, şi invers.

6.1. Procese şi tendinţe recente pe piaţa forţei de muncă
feminine
“Promovarea femeii în viaţa activă – arată secretarul general al ONU,
în Raportul din 1989 asupra dezvoltării – a suferit influenţa schimbărilor
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economice şi sociale intervenite spre sfârşitul secolului al XX-lea. Partea
pozitivă constă în eliminarea progresivă a obstacolelor juridice privind egalitatea între sexe, femeile ajungând astfel mai uşor la educaţie şi la ocupare,
diferenţele între bărbaţi şi femei tinzând să se reducă, în general, iar femeile
fiind chemate tot mai mult să joace un rol recunoscut în dezvoltare. Latura
negativă constă, în cea mai mare parte, în necesitatea (nevoia) ce a condus
femeile la înserarea lor în lumea muncii, iar condiţiile ce li s-au creat sunt
adesea inferioare celor de care beneficiază bărbaţii; femeile sunt angajate
în principal în sectorul nestructurat şi nereglementat, fapt antrenat î urma
unei urbanizări masive sau migraţii internaţionale”(1).
6.1.1. Evoluţia pieţei forţei de muncă feminine a cunoscut atât tendinţe general valabile pentru întreaga piaţă – cum ar fi alternarea perioadelor
de tensionare şi detensionare, implicate de ciclicitatea dezvoltării – percepute însă cu intensitate diferenţiată, cât şi procese şi fenomene caracteristice.
Caracteristica principală – şi general valabilă – a pieţei mondiale a
forţei de muncă feminine, după cel de-al doilea război mondial şi în special
în ultimele două decenii, este sporirea considerabilă a dimensiunilor ei.
Tabelul nr. 1
Populaţia feminină economic activă în lume
şi pe mari zone, în 1950, 1970 şi 1990
Zone ale lumii1)

Întreaga lume
Ţări în curs de dezvoltare din:
- Africa
- Asia şi Oceania
- America Latină
Ţări dezvoltate:
- cu economie planificată
- cu economie de piaţă
1)

Populaţia feminină
activă (mil. pers.)
1950
1970
1990
412
***
828
263
***
579
34
***
74
219
***
464
10
***
41
149
***
249
71
***
101
78
***
148

Rata de activitate a femei(2)
lor (%)
1950
1970
1990
32,7
38,33)
42,13)
32,7
33,53)
37,4
32,2
32,8
37,5
35,5
35,7
43,0
12,6
27,0
32,0
3)
37,2
47,1
53,1
45,2
55,0
57,8
26,1
39,5
47,6

Grupare a ONU, în Étude mondiale sur le rôle des femmes dans développement,
ONU, New York, 1989, p. 167.

2)

Calculată ca raport între populaţia feminină activă şi populaţia totală.

3)

Estimările noastre făcute cu ajutorul mediilor ponderate.

Sursa: Population active évaluations et projections, 1950-2025, vol. V, ed. 3, Geneva,
1986; The world’s women, trends and statistics 1970-1990, ONU, New York,
1991.
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Indicatorii prezentaţi sunt însă insuficienţi pentru relevarea întregii activităţi depuse de femei, deoarece definiţiile OIM şi cele naţionale, privind
populaţia economic activă, nu iau încă în considerare munca neplătită din
gospodării şi cea a femeilor din agricultură(2).
Cu toate acestea, atragerea femeilor pe piaţa muncii, în activitatea
economică recunoscută, este evidentă; ponderea lor în populaţia economic activă este, în aproape toate regiunile lumii, în creştere, iar rata lor de
activitate este, cel mai adesea, în expansiune, în timp ce a bărbaţilor scade, rămânînd totuşi la un nivel mult mai înalt decât cel al femeilor.
Tabelul nr. 2
Participarea femeilor – comparativ cu bărbaţii –
la activitatea economică, în 1970 şi 1990
Mari regiuni

*

Regiuni dezvoltate
- America de Nord
- Europa, Japonia, Australia şi
Noua Zeelandă
-URSS
*
Africa
- Africa de Nord
- Africa Subsahariană
*
America Latină şi Caraibe
*
Asia şi Pacific
- Asia de Est
- Asia de Sud-Est
- Asia de Sud
- Asia de Vest
- Oceania

- în % Ponderea femei- Rata de activitate Rata de activitate
lor în populaţia economică a fe- economică a băreconomic activă
meilor
baţilor
1970
1990
1970
1990
1970
1990
34,0
34,0

41,0
37,0

39,0
40,0

50,0
45,0

78,0
79,0

76,0
75,0

51,0

47,0

62,0

60,0

76,0

75,0

11,0
38,0
24,0

16,0
36,0
29,0

10,0
52,0
27,0

16,0
47,0
32,0

83,0
88,0
87,0

80,0
86,0
80,0

40,0
35,0
18,0
11,0
25,0

40,0
35,0
20,0
16,0
29,0

58,0
49,0
25,0
14,0
41,0

59,0
48,0
24,0
21,0
41,0

83,0
88,0
87,0
85,0
88,0

82,0
85,0
85,0
82,0
86,0

Sursa: The world’s women, op. cit., p. 84, 86.

Ecartul între ratele de activitate pe sexe, chiar dacă se micşorează,
rămâne foarte mare în anumite zone ale lumii, mai puţin dezvoltate şi cu
elemente de tradiţie încă puternice. De exemplu, în Africa de Nord el a fost,
în 1990, de 64 puncte procentuale, iar în Asia de Sud şi de Vest, de 61.
Există, însă, regiuni în care această distanţă a ajuns doar la 19-15 puncte
procentuale, cum ar fi ţările foste socialiste (ex.: URSS) sau Africa
Subsahariană.
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Pentru ţările OCDE, în majoritatea lor, creşterea numărului femeilor în
forţa de muncă a fost considerabilă în deceniul al 8-lea, el sporind de 4 ori
mai repede ca cel al bărbaţilor(3). Este de remarcat America de Nord, unde,
din 1970 până în 1990, rata de activitate a femeilor a crescut cu 11 puncte
procentuale. Între nivelurile atinse de ratele de participare ale femeilor, ca şi
între acestea şi cele masculine, există diferenţe destul de mari chiar şi între
ţările europene dezvoltate, membre OCDE (Anexa nr.1). La un pol se situează Suedia, Finlanda, Danemarca – cu rate feminine de participare de 8073% în 1988, aflate foarte aproape de cele masculine (la 4,5 – 8,0 puncte
procentuale distanţă) – şi la celălalt pol sunt Spania, Italia, Portugalia – cu
rate de 39-59% pentru femei şi, implicit, distanţe de 25-37 puncte procentuale faţă de ratele bărbaţilor.
Important de remarcat este fenomenul absorbţiei prin ocupare a forţei
de muncă feminine sporite chiar şi în cazul încetinirii creşterii economice şi
al recesiunii. Astfel, în deceniul al 8-lea, în ţările OCDE, ocuparea femeilor a
crescut de 6 ori mai repede ca a bărbaţilor, cu un ritm mediu anual de creştere de 1,5-2%, în timp ce ocuparea masculină a sporit doar cu 0,3-0,8%(3).
Pe acest fond sunt de menţionat câteva fenomene şi procese caracteristice: a) atragerea femeilor în activitatea economică şi ocuparea lor au
avut loc în condiţiile menţinerii, în general, a structurii lor ocupaţionale,
cu preponderenţă într-un număr restrâns de meserii, adesea puţin calificate
şi prost remunerate, mai ales în sectorul serviciilor(4), în cel public şi
parapublic, ce au fost în expansiune în ultimii ani (tabelul nr.3); b) în aceste
domenii formulele de muncă “amenajate”, atipice, se pretează mai bine atât
genului de activitate, cât şi celor ce o desfăşoară, dar unele dintre ele sunt
la limita subocupării şi au dezavantaje clare; femeile, însă, le acceptă mai
uşor decât bărbaţii (Anexa nr.2); c) politicile actuale impuse de recesiune
vor antrena, însă, oprirea expansiunii sectorului public, a serviciilor sociale
în special, afectând astfel femeile ocupate aici; d) fluxul populaţiei dinspre
rural spre urban, caracteristic ţărilor în curs de dezvoltare, a dus la declinul
activităţilor tradiţionale feminine şi la expansiunea muncii lor salariate, dar
cele mai multe lucrează în sectorul “informal”, “nestructurat”, şi fără protecţie socială, sau pe cont propriu – 59% din femeile active economic din Africa
Subsahariană, sau 51% din Asia de Sud etc.
Structura ocupaţională specific feminină – caracterizată prin “aglomerări” în anumite sectoare – se poate observa în toate regiunile lumii,
ajungându-se uneori ca în unele meserii femeile să reprezinte peste 90%
(ex: dactilografe, infirmiere). Concentrarea femeilor în anumite domenii poate fi considerată ca răspunzând caracteristicilor (ex: migala, fineţea, răbdarea etc.) sau dorinţei lor de a îmbina sarcinile de producţie cu cele casnice
şi pentru care au nevoie de mai mult timp, această structură denotă segregaţie ocupaţională pe sexe: activităţile în care femeile sunt preponderente –
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cu productivitate mai mică sau cu un număr mai mic de ore lucrate – sunt
mai slab plătite, de aici apărând şi diferenţe între veniturile femeilor şi ale
bărbaţilor. Diferenţele între veniturile medii ale femeilor şi cele ale bărbaţilor
variază mult: de la 10% în Islanda, la 50% în Coreea de Sud.
Tabelul nr. 3
Ponderea femeilor în diferite domenii de activitate în anii ‘80
- în % Activităţi
Activităţi Comerţ Industrie şi Administraprofesionale clericale şi
transport ţie şi maşi tehnice în servicii
nagement
Regiunile dezvoltate
47,0
63,0
49,0
19,0
19,0
Africa
34,0
35,0
42,0
18,0
13,0
America Latină şi Caraibe
49,0
58,0
47,0
17,0
20,0
Asia şi Pacific
38,0
39,0
29,0
18,0
10,0
Mari regiuni

Sursa: The world’s women, op. cit., p. 68.

Fenomenul segregaţiei ocupaţionale pe sexe este datorat şi instruirii
şi formării profesionale(5), nu atât nivelului cât tipului de instruire şi modului în care această răspunde nevoilor producţiei. Oricum, se constată o puternică antrenare a femeilor instruite pe piaţa muncii, existând o corelaţie
strânsă între ratele de participare şi nivelurile de instruire ale femeilor (tabelul nr. 4).
Nivelul de instruire mai ridicat a acţionat asupra sporirii disponibilităţii
femeilor pentru intrarea şi rămânerea pe piaţa muncii, în asociere cu declinul fertilităţii. Astfel, scăderea fertilităţii, a mortalităţii, concentrarea naşterilor
la vârsta de 25-35 ani au schimbat ciclul de viaţă al femeii, care ajunge să
mai aibă încă 20-25 de ani de activitate după ce atinge vârsta şcolară cel
mai mic copil. În plus, au fost create tot mai multe condiţii pentru facilitarea
ocupării femeii cu copii în îngrijire.
Tabelul nr. 4
Rata de participare a femeilor la forţa de muncă,
pe niveluri de instruire, în ţările OCDE, în 1988
Ţara
Australia
Austria
Belgia
Canada

Total
50,3
41,2
38,9
56,2

Nivel A
39,5
29,5
28,3
34,0

B
60,8
37,8
58,4
62,3

C
48,7
53,8
-

D
63,9
70,3

E
77,5
75,1
73,8
78,5

- în % X
-
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Ţara
Finlanda
Germania
Italia
Olanda
Norvegia
Spania
Suedia
Elveţia
Regatul Unit
SUA

Total
62,7
43,4
45,1
51,5
64,6
30,5
86,8
49,0
67,7
56,5

Nivel A
57,8
27,2
37,3
39,6
57,9
20,5
81,9
37,6
64,3
30,4

B
73,5
51,6
65,8
66,2
74,9
55,9
85,6
54,4
70,9
58,5

C
54,6
92,1
73,5
-

D
68,1
75,6
61,6
93,0
62,0
67,8

E
84,4
74,8
86,6
86,4
83,6
80,7
95,0
56,9
81,0
75,0

X
-

Nivel A = învăţământ primar şi secundar, mai puţin secundar superior;
Nivel B = învăţământ primar şi secundar, inclusiv secundar superior;
Nivel C = profesional, educaţie nonacademică;
Nivel D = post-secundar, dar nu de nivel academic;
Nivel E = cel puţin un grad universitar;
Nivel X = excluşi.
Sursa: OECD Employment Outlook, July, OCDE, p. 87-89.

În acest fel, căsătoria, apariţia şi creşterea copiilor nu mai constituie
obstacole insurmontabile în desfăşurarea unei activităţi economice de către
mame, însă rata de participare rămâne încă dependentă de numărul de copii (anexa nr. 3). Deşi există mari diferenţe pe ţări – în funcţie de o mulţime
de factori: nivelul dezvoltării economice, al protecţiei sociale, tradiţii etc. – în
general se poate spune că forma curbei de participare a femeii se modifică
în timp, ea devenind “U” răsturnat din “M”. Ea seamănă astfel tot mai mult
cu cea a bărbaţilor, dar la un nivel mai scăzut (graficul nr. 1).
În analiza procesului de menţinere a femeii pe piaţa muncii, chiar şi în
perioada creşterii şi îngrijirii copiilor, nu trebuie uitaţi factorii economici şi
sociali. Unul dintre ei este “necesitatea” economică, de câştig, a femeilor.
Ea este impusă de creşterea nivelului şi modificarea structurii cheltuielilor
familiei, pentru care venitul soţului devine insuficient(6), dar şi de sporirea
ponderii femeilor “cap de familie”, a celor divorţate, celibatare sau văduve,
precum şi de aspiraţia femeii spre independenţa economică.
Un alt factor economic de influenţă asupra pieţei muncii în general şi
a celei feminine în special este introducerea progresului tehnic. El a acţionat atât în sensul uşurării muncii, deci pentru crearea condiţiilor ca femeile
să poată desfăşura fizic o cât mai largă gamă de activităţi – cererea pentru
ele fiind astfel mai mare – cât şi în sensul eliberării unei părţi a forţei de
muncă feminime ocupate în anumite domenii în care introducerea progresului tehnic conduce la înlocuirea muncii omului.
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Graficul nr. 1
Sursa: The integration of women into the economy, OCDE, Paris, 1985.

Atragerea puternică şi menţinerea femeilor pe piaţa muncii s-a datorat, în special în ultimul deceniu şi jumătate, dezvoltării sectorului serviciilor. Acesta pare a fi foarte nimerit pentru echilibrarea pieţei forţei de
muncă feminine: pe de o parte uşurează sarcinile gospodăreşti şi elibrează
astfel femeile casnice şi mamele pentru inserarea lor în activitatea economică; pe de altă parte, prin specificul muncii şi posibilitatea de amenajare a
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orarului, răspund foarte bine dorinţelor femeilor de a-şi realiza funcţiile multiple, cât mai armonios îmbinate.
6.1.2. Piaţa forţei de muncă feminine în ţările din Centrul şi Estul
Europei se caracterizează, în primul rând, printr-o dimensiune impresionantă. Astfel, ponderea femeilor în populaţia activă tinde să o egaleze pe
cea a bărbaţilor (în anul 1990 fiind 40-48%), iar ratele de activitate ale femeilor sunt înalte (51-63%), depăşindu-le pe cele din ţările dezvoltate cu 12-13
puncte procentuale (tabelul nr. 5).
Tendinţa generală, în ultimele două decenii, a fost de sporire a ratei
de activitate feminine. Această s-a manifestat, deşi a suferit influenţa structurii pe vârste a populaţiei întinerite prin natalitate ridicată, a politicii de prelungire a şcolarizării obligatorii şi a micşorării vârstei de pensionare. În acelaşi timp, ratele de activitate masculină (68-86%), superioare celor ale femeilor, tind să scadă, menţinându-se însă la un nivel similar cu cele din ţările
dezvoltate (75-79%).
Tabelul nr. 5
Participarea femeilor în activitatea economică
în ţările din centrul şi estul Europei
Ţara

Numărul femeilor Ponderea femeilor Rata de activi- Rata de activitate
economic active în populaţia activă tate economică economică a
economic (%)
(mii persoane)
a femeilor (%) bărbaţilor (%)
1970
1990
1970
1990
1970
1990
1970
1990
România
4806
5495
47
46
62
60
85
72
Albania
356
653
40
41
58
59
86
83
Bulgaria
1951
2075
47
46
59
57
75
68
Cehoslovacia 3224
3908
43
47
56
62
78
76
RDG
3953
4396
42
47
54
62
79
83
Iugoslavia
3295
4217
38
39
43
45
81
74
Polonia
7853
8983
47
46
63
60
83
77
Ungaria
2179
2372
44
45
51
53
84
72
URSS
59308 70411
49
48
62
60
76
75
Sursa: The world’s women, trends and statistics 1970-1990, ONU, New York, 1991, p. 104.

Ratele de activitate feminină sunt diferenţiate pe grupe de vârstă şi pe
ţări, cele mai mari fiind la grupa 25-40 ani – 90%, în 1980, în URSS, Bulgaria, Cehoslovacia. Acest fapt demonstrează că forma curbei de activitate
feminină pentru aceste ţări nu cunoaşte “căderea” din dreptul grupei de vârstă cu probleme familiale specifice (căsătorie, naştere, creştere de copii),
deşi natalitatea a fost destul de mare, mai ales în unele ţări, printre care şi
România.
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Caracteristica tuturor ţărilor foste comuniste, de a avea rate înalte de
participare a femeilor, este de dată relativ recentă. Astfel, la începutul anilor ’50 femeile reprezentau destul de puţin din forţa de muncă (ex: 30% în
Ungaria). Mai apoi, tot mai multe au căutat să desfăşoare o muncă plătită,
oferta lor nefiind însă continuă şi uniform repartizată pe ţări.
În plus, ocuparea femeilor s-a făcut segregaţional, pe ramuri şi pe
niveluri de calificare, conducând la o segmentare orizontală şi, respectiv,
verticală a pieţei muncii.
Urmărind ocuparea femeilor pe ramuri se pot constata următoarele
caracteristici: a) în industrie există aproximativ1/3 din forţa de muncă feminină; b) în industria grea, majoritatea sunt bărbaţi, atraşi de privilegiu unor
câştiguri mai mari în această ramură prioritar dezvoltată; mecanismul educaţiei profesionale îi avantajează în ocuparea meseriilor calificate şi bine
plătite, femeilor rămânîndu-le muncile semicalificate sau necalificate (circa
¾ din femeile ocupate în activităţile manuale, în Ungaria); c) în industria
uşoară, femeile preponderente folosesc tehnologii demodate, au productivitate scăzută şi salarii mici; d) există diferenţe între câştigurile medii pe sexe
de 20-35%, ce sunt explicate ca provenind din nivelul de calificare, concedii,
întreruperea serviciului, pensionare mai rapidă, munca cu timp parţial etc.,
dar în fond s-a ajuns la ele printr-un mecanism complex de atragere, dar
insuficientă orientare educaţională şi protecţie socială a femeilor pe piaţa
muncii; e) în servicii, procesul de feminizare este mai avansat ca în industria uşoară, ratele de participare feminină atingând 80%; ele constituie majoritatea în multe meserii, ca: funcţionari, contabili, profesori, economişti, fizicieni; consecinţă a feminizării acestui sector este subevaluarea lui socială,
ce afectează nivelul câştigurilor şi calificarea.
Ocuparea femeilor a cunoscut deci două fenomene paralele: pe de o
parte ele s-au integrat în tot mai multe ocupaţii din sectoarele nou apărute,
iar de pe altă parte a sporit gradul de feminizare în domeniile lor tradiţionale(7).
De această din urmă tendinţă este “răspunzător” şi sistemul
educational. Chiar dacă femeile au beneficiat din plin de politica educaţională expansionistă a ţărilor foste socialiste – femeile tinere ajungând să aibă
nivelul de şcolarizare mai înalt decât al bărbaţilor(8) – majoritatea celor economic active sunt muncitori manuali în agricultură, industrie ş.a. şi reprezintă puţin între lucrătorii calificaţi din domeniul tehnic, comparativ cu ţările Europei de Vest.
Problema care se pune este nu de nivel al instruirii, ci de tip al calificării, de combinare a educaţiei secundare generale cu cea profesională, de
orientare şi ghidare profesională spre meserii de viitor şi mai atractive.
6.1.3. În condiţiile penetrării şi rămânerii pe piaţa muncii a femeilor o
tratare distinctă se impune a face şomajului.
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În cazul ţărilor est-europene fenomenul şomajului până de curând
necunoscut – sau mai bine spus neresunoscut – afectează puternic forţă de
muncă feminină. Astfel: a) ponderea şomerilor femei depăşeşte 50% (în
Bulgaria, la începutul anului 1991, 2/3 din şomerii tineri erau femei; în Polonia, ele reprezentau, în decembrie 1990, 50,1%, iar în URSS 60% dintre cei
ce şi-au pierdut locul de muncă în ultimii doi ani erau femei); b) evoluţia
acestei ponderi este crescătoare, urmând a se face restructurări în domenii
preponderent feminine – industria electronică în Bulgaria, administraţie şi
management în URSS; în plus, oferta de locuri de muncă pentru şomeri femei este mai slabă decât pentru bărbaţi(9); c) din punctul de vedere al nivelului de instruire, şomerii femei sunt superiori celor bărbaţi.
În cazul ţărilor OCDE, numărul şomerilor femei este destul de mare
şi în creştere.
Tabelul nr. 6
Şomajul feminin în ţările OCDE
Total şomeri (mil.) Şomeri femei (mil.) Ponderea femeilor în şomaj(%)
1973
1987
1973
1987
1973
1987
America de Nord 4,88
7,75
2,31
3,86
47,3
49,8
OCDE Europa
5,66
18,14
1,54
7,38
27,2
40,7
Totalul OCDE
11,33
28,08
4,14
12,21
36,5
43,2
Sursa: OECD Employment Outlook, 1989.

Dacă se face o analiză pe grupă de vârstă se constată rata mai mare de şomaj a tinerelor până în 24 de ani (23,1% faţă de 10,3% rata totală
de şomaj, în 1988). Evoluţia în timp arată, însă, scăderea ei uşoară (26,1%
în 1984 şi 23,1% în 1988)(10).
Urmărind nivelul de educaţie al şomerilor, pe sexe, se poate constata
că există ţări – ca Olanda şi Spania – în care femeile sunt mai instruite, dar
şi rata lor totală de şomaj este mai mare, iar altele – ca SUA – în care fenomenul este cu totul invers(11). Observaţiile de acest gen ne feresc de extrapolarea exagerată, “feministă” a unor procese şi tendinţe de pe complexa
piaţă a muncii.
Ponderea şomerilor de lungă durată în totalul şomerilor femei are mărimi foarte diferite de la o ţară la alta (de la 5,0% în SUA la 80,2% în Spania
în 1988), fiind desigur influenţată de o mulţime de factori.
Identificarea cauzelor care generează şomajul forţei de muncă feminine şi luarea lor în considerare alături de elemente previzibile ale dezvoltării economice pot conduce la crearea unor programe de ocupare(12) în stare
să realizeze o cât mai bună echilibrare a pieţei muncii feminine, în condiţiile
îndeplinirii concomitente a funcţiilor multiple ale femeii.
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6.2. Tranziţia şi problematica ocupării forţei de muncă
feminine în România
Ocuparea forţei de muncă feminine, în perioada de tranziţie, este supusă unei duble “presiuni”: una rezultată din modelul anterior de ocupare,
din criza economică moştenită şi dintr-o serie de condiţii de ordin demosocial; a doua se constituie din elemente restrictive ale tranziţiei, respectiv
criza sistemului productiv generatoare de şomaj, criza moral-valorică, problemele demografice. Din intersectarea factorilor defavorizanţi şi a celor favorizanţi ai ocupării, cel puţin pe termen scurt, vor apărea o mulţime de tensiuni pe piaţa muncii, o serie de probleme greu de depăşit.
6.2.1. În România, piaţa forţei de muncă feminine are o serie de trăsături conturate în urma proceselor demoeconomice şi sociale comune şi
celorlalte ţări din Europa de Est: dezvoltarea accelerată a industriei, în special a celei grele, cooperativizarea agriculturii cuplată cu urbanizarea forţată,
conducând la mobilitatea teritorială şi profesională, ridicarea generală a nivelului de instruire, promovarea principiului egalităţii între sexe şi atragerea
masivă a femeilor în toate domeniile vieţii economice, însă fără asigurarea
unui ansamblu minim de condiţii ş.a.
Principala caracteristică a pieţei forţei de muncă feminine în România
o reprezintă dimensiunea ei semnificativă.
Tabelul nr. 7
Resursele de muncă feminine în România (folosirea şi calitatea lor)
1970
1990
1. Populaţia feminină totală (mil.)
10,190 11,729
2. Populaţia feminină în vârstă de muncă (mil.) (16-54 ani)
5,388 6,148
3. Resursele de muncă feminine (mil.)
5,549 6,332
4. Populaţia feminină economic activă (mil.)
4,806 5,495
5. Salariaţi femei (mil.)
1,459 3,238
6. Rata de activitate economică a femeilor (%)
62,0
60,0
7. Ponderea femeilor în populaţia activă (%)
47,0
46,0
8. Numărul mediu de şcolarizare1) (număr de ani de şcoală/persoană):
- toate femeile
5,84
7,11
- femeile active
6,77
8,81
1)

Calculat de noi cu date de recensământ, pentru anii 1966 şi 1977; în 1990 nivelul estimat este de 9-10 ani şcoală/femeie activă, sporirea importantă datorându-se cohortelor
mai mari de tinere în vârstă de muncă ce au beneficiat de generalizarea învăţământului
de 10 ani.

Sursa: Anuarul statistic al României, Balanţa resurselor de muncă în România şi The
world’s women – trends and statistics 1970-1990, ONU, New York, 1991, p. 104.
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Astfel, cu aproape 5,5 mil. persoane economic active, reprezentând
46% din totalul populaţiei active şi cu un nivel mediu de instruire de 8,81 ani
şcoală (comparabil cu al întregii populaţii active – 8,87), femeile constituie o
adevărată forţă de susţinere şi antrenare pe piaţa muncii, şi aceasta în condiţiile în care femeile casnice (preponderente în muncile gospodăreşti, inclusiv în lucrări agricole) nu sunt cuprinse în acest indicator.
Rata de activitate a femeilor în ţara noastră – deşi influenţată de
structura pe vârste a populaţiei, cu cohorte tinere numeroase apărute în urma politicii excesiv pronataliste – are valori importante: 60-62%, similare cu
cele din alte ţări est-europene. Ea depăşeşte cu mult ratele din ţări dezvoltate economic, în care femeile participă consecvent la activitatea socială,
având create o serie de condiţii speciale pentru ajutarea inserţiei lor pe piaţa
muncii.
Urmărind dinamica ocupării femeilor se constată o sporire puternică, de aproximativ 2,7 ori, a numărului mediu al acestora, din 1960 până în
prezent.
Tabelul nr. 8
Dinamica ocupării femeilor în România
Numărul mediu al femeilor ocupate*):
- milioane persoane
- în % (1960=100,0)

1960

1970

1980

1985

1989

1,720
100,0

2,585
150,3

3,919
227,8

4,198
244,1

4,675
271,8

*) Rezultat din ponderarea numărului mediu al salariaţilor femei cu indicele total de densitate al salariaţilor în populaţia ocupată.
Sursa: Anuarul statistic al României; Ocuparea deplină şi folosirea eficientă a forţei de
muncă – II, Buletin economic informativ, CIDS, 1986, p. 310.

Fenomenul acesta se explică prin atragerea, dar şi menţinerea puternică a femeilor pe piaţa muncii, la toate grupele de vârstă. Dincolo de motivaţiile general valabile pe plan mondial – creşterea nivelului de instruire,
emanciparea, scăderea natalităţii, dorinţa de independenţă economică ş.a.
– nevoia de câştig, de a-şi susţine financiar familia a fost determinantă în
hotărârea de a nu-şi întrerupe activitatea pentru creşterea copiilor. Astfel s-a
ajuns la o ocupare înaltă a femeii, în condiţii de politică pronatalistă, cu dotări sociale slabe ce vor avea efecte propagate şi de antrenare asupra potenţialului viitor de forţă de muncă al ţării.
Examinarea ocupării femeii pe grupe de vârste arată preponderenţa celor de 25-44 ani, 63,3% din salariaţii femei, ce au şi ratele de activitate
cele mai mari (79,7% - 83,1% în 1977). Datele de recensământ
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demonstrază, în timp, concentrarea ratelor înalte, tot mai mult pe grupele
din mijloc(13) (tabelul nr. 9).
Reprezentând grafic repartiţia ratelor de activitate pe grupe de vârstă,
se constată: în 1956 o uşoară formă de “M”, ce se transformă apoi, în 1966
şi 1977, în “U” răsturnat (graficul nr. 2). Fenomenul este în general universal
valabil, dar la noi a avut loc mai repede şi la un nivel mai înalt decât în ţările
dezvoltate, ca SUA, Franţa, Canada (graficul nr. 1).
Tabelul nr. 9
Ratele de activitate ale femeilor pe grupe de vârstă
la recensămintele din 1956, 1966 şi 1977
- în % Grupa de vârstă
14-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60 ani şi peste

1956
75,0
78,0
74,2
73,5
75,4
70,3
46,1

1966
42,8
74,3
78,5
78,6
77,0
65,3
28,2

1977
27,6
75,6
83,1
83,6
79,7
62,8
15,5

Sursa: Ocuparea deplină şi folosirea eficientă a forţei de muncă, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 102.

Graficul nr. 2. Ratele de activitate ale populaţiei feminine pe grupe
de vârstă, în România, la recensămintele din 1956, 1966 şi 1977
În acest fel s-a produs într-un timp relativ scurt un proces de apropiere destul de puternică a ratelor de activitate pe sexe. Dacă în 1970 rata fe-
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minină era 62%, iar cea masculină 85%, în 1990 acestea erau de 60% şi
respectiv 72%.
Tabelul nr. 10
Diferenţele între ratele de activitate masculine şi feminine,
pe grupe de vârstă
Grupa de vârstă
Total
-14-19 ani
-20-24 ani
-25-29 ani
-30-39 ani
-40-49 ani
-50-59 ani
-60 ani şi peste

1956
14,5
7,2
16,5
23,4
24,7
22,4
25,1
31,4

1966
12,6
-2,5
16,5
18,7
19,7
20,4
26,6
22,3

- în puncte procentuale 1977
10,1
4,4
11,5
13,9
13,9
15,1
22,3
9,6

Sursa: Ocuparea deplină şi folosirea eficientă a forţei de muncă, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 102.

Ridicarea nivelului de instruire acţionează în sensul creşterii ofertei
de forţă de muncă atât direct – prin emanciparea femeii, dorinţa ei de realizare profesională şi de independenţă – cât şi indirect – prin scăderea natalităţii odată cu creşterea nivelului de educaţie(14).
Populaţia şcolară feminină a sporit de 2,5 ori din 1950 până în 1990,
ajungând să reprezinte 48,5% din total. În învăţământul primar şi gimnazial
creşterea a fost de 1,65 ori, în cel liceal de 12,67 ori, iar în cel superior de
4,56 ori.
Deosebit de semnificativă, însă, pentru sporirea ocupării şi structura
pe domenii de activitate ale femeilor a fost cuprinderea lor în procesul de
instrucţie diferenţiat pe tipuri de şcoli (anexa nr. 5). Astfel, liceele sanitare,
pedagogice, economice, de ştiinţe ale naturii şi de filologie-istorie au fost
continuu şi puternic feminizate (70-95% dintre elevi erau fete, în perioada
1950-1990); dimpotrivă, liceele industriale şi agroindustriale au peste 50%
elevi băieţi, iar numai în ultimii ani participarea de 53-55% a fetelor la învăţământul din liceele de matematică-fizică a sporit posibilităţile profesării unor
meserii tehnice.
În ce priveşte structura de ocupare pe ramuri şi sectoare de activitate, pe categorii socioprofesionale şi pe meserii a femeilor sunt de
menţionat următoarele. La 1 ianuarie 1991, femeile erau preponderente în
rândul salariaţilor din ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială şi cultură fizică –
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75,4%; finanţe, credit şi asigurări – 67,1%; învăţământ, cultură, artă –
65,6%; circulaţia mărfurilor – 63,7% şi telecomunicaţii – 55,2%.
Tabelul nr. 11
Structura pe ramuri economice a personalului feminin
ocupat, la 1 ianuarie 1991
Ramura

Total economie
Industrie
Construcţii
Agricultură
Silvicultură
Transporturi
Telecomunicaţii
Circulaţia mărfurilor
Gospodărie comunală3), de locuinţe
şi alte prestări servicii
Învăţământ, cultură, artă
Ştiinţă şi deservire ştiinţifică
Ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială
şi cultură fizică
Finanţe, credit, asigurări
Administraţie şi alte ramuri

- în % Ponderea femeilor în:
Structura personalului femi- Personal Personal Lucrători
nin ocupat
ocupat salariat particulari
100,0
46,1
41,8
55,6
37,5
43,1
43,8
25,2
6,0
13,9
14,7
2,6
28,2
55,6
24,8
64,2
0,4
22,5
22,5
6,0
12,4
13,3
0,71)
0,9
55,2
55,2
6,3
63,7
63,7
62,92)
4,9
4,2
1,2

40,7
64,9
43,7

37,0
65,6
43,7

34,34)
27,75)
-

2,8
0,4
1,6

75,3
67,1
43,0

75,4
67,1
45,1

2,96)

1)

Cărăuşi particulari.

2)

Vânzători particulari.

3)

Se evidenţiază aici şi personalul casnic angajat (18,8 mii. pers.).

4)

Meseriaşi particulari.

5)

Liber profesionişti.

6)

Avocaţi şi personal din colegii.

Sursa: Balanţa resurselor de muncă la 1 ianuarie 1991, Comisia Naţională de Statistică.

Femeile ocupate “tradiţional” în aceste domenii reprezentau, însă,
numai 14,6% din totalul lor, în timp ce foarte multe lucrau în industrie –
37,5%. Atragerea femeilor în această ramură este, la noi, cu mult peste cea
din ţările dezvoltate: în Belgia, în 1988, femeile reprezentau numai 19,4%
din populaţia ocupată în industrie, construcţii şi lucrări publice.
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Ponderea femeilor este semnificativă în agricultură – 55,6% din totalul persoanelor ocupate în această ramură. În numărul salariaţilor agricoli
ponderea lor este, însă, numai de 24,8%, restul reprezentându-l marea masă de nesalariate din cooperative sau lucrătoare particulare; peste 64% din
lucrătorii agricoli particulari sunt femei. Conform unor estimări, circa 80% din
persoanele ocupate în agricultură nu sunt salariate, iar majoritatea acestora
o constituie femeile.
Tabloul ocupării femeii la noi în ţară în acest moment – prezentat în
linii generale – este rezultat al multiplelor procese economice, politice, sociale, educaţionale, demografice ş.a. ce au acţionat de-a lungul timpului.
Privind în dinamică, se pot face unele constatări asupra modificărilor
suferite de ocuparea femeii, de structura ei pe ramuri şi pe categorii socioprofesionale. Astfel: a) sporirea ocupării forţei de muncă feminine s-a realizat, îndeosebi, în favoarea categoriei de salariaţi (personal muncitor), ce a
crescut de 3,77 ori din 1950 până acum şi de aproape 2 ori din 1970, indicii
ei de densitate la 1000 femei devenind, în acest ultim interval, 276,1 faţă de
143,2 iar ponderea femeilor în total salariaţi ajungând la 41,8% faţă de
33,3%; b) în continuă creştere a fost şi numărul muncitorilor femei, atingând 2,5 mil. în 1990; sporurile cele mai însemnate s-au înregistrat în primele 2-3 decenii după război, pentru ca apoi dinamica lui să devină mai
slabă decât a totalului salariaţilor femei (166% faţă de 193%, în perioada
1970-1989); c) după 1970, se constată creşteri ale altor categorii de salariaţi decât muncitorii, numărul total al salariaţilor fiind mai dinamic decât al
muncitorilor în acest interval, spre deosebire de perioada 1950-1970 când
raportul a fost invers (tabelul nr. 12); d) structura ocupării femeii pe sectoare şi ramuri de activitate a fost şi ea modificată, în sensul apropierii de
cea a ţărilor dezvoltate, deşi s-au menţinut însă suficiente decalaje: numărul
celor din sectorul primar s-a redus la jumătate, al celor din secundar a crescut de peste 4 ori, iar în terţiar de 2,5 ori(15); preponderenţa femeilor în doar
două ramuri în 1960 (învăţământ – 55,6%, sănătate – 65,5%) s-a extins la 4
în 1989 şi la 5 în 1991, ultima “cucerire”fiind finanţe, credit, asigurări – ramură dezvoltată în economiile de piaţă şi ale căror instituţii au început să
apară şi la noi (tabelul nr. 12); e) ponderea femeilor ca lucrători particulari
este mai mare ca a bărbaţilor, mai ales în agricultură (67,1%) şi circulaţia
mărfurilor (62,9%), cu creştere după anul 1989 (tabelul nr. 12).
Ocuparea femeii şi structura acesteia reflectă şi nivelul şi modul dezvoltării economice, iar acest fapt este vizibil mai ales urmărindu-l în profil
teritorial: femeile, având în general o mobilitate geografică, de ramură şi
profesională mai scăzută, înclinaţia lor spre migraţie în căutarea unui loc de
muncă fiind sensibil mai mică decât a bărbaţilor, ele sunt ocupate cu intensitate diferită în zone sau judeţe cu nivel de dezvoltare diferit.
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Tabelul nr. 12
Dinamica salariaţilor şi a muncitorilor femei
1950 1960 1970
1. Indicele de creştere a numărului mediu al salariaţilor femei:
-1950=100,0
100,0 153,0 241,0
-1970=100,0
100,0
2. Indicele de densitate a salariaţilor la:
-100 femei
***
***
14,32
-100 femei în vârstă de muncă
***
***
27,09
3. Ponderea femeilor în numărul salariaţilor *** 26,9 33,3
în total
4. Indicele de creştere a numărului muncitorilor femei:
-1950=100,0
100,0 187,0 314,0
-1970=100,0
100,0
5. Ponderea femeilor în numărul muncitorilor ***
***
26,3
1)

1980

1985

- în % 1989

346,0 361,0 377,0
163,0 180,0 193,0
24,42 26,30 27,611)
46,51 50,26 52,811)
37,2 39,4 41,81)
480,0 498,0 522,0
153,0 159,0 166,0
34,0 36,0 37,71)

1 ianuarie 1990.

Este cazul judeţelor Sibiu, Braşov, al municipiului Bucureşti, în care
circa 46% din salariaţi sunt femei, în timp ce în Olt, Gorj, Giurgiu ponderea
lor este sub 35%. Este drept că se simte aici şi influenţa factorilor demografici, de tradiţie, cutumiari, dar şi ei, la rândul lor, suferă consecinţa nivelului
dezvoltării economice (tabelul nr. 13).
Tabelul nr. 13
Modificarea structurii ocupaţională a femeilor salariate,
pe ramuri economice, în România
Ramura
Total economie
Industrie
Construcţii
Agricultură
Silvicultură
Transporturi
Telecomunicaţii
Circulaţia mărfurilor
Gospodărie comunală, de locuinţe şi alte prestări servicii
Învăţământ, cultură, artă

1960
26,9
26,4
6,7
12,7
8,5
7,1
38,1
34,8

1970
33,3
32,3
8,3
14,3
8,8
8,2
44,6
47,1

1980
37,2
40,3
11,5
16,1
17,2
10,3
50,7
57,6

1985
39,4
42,6
12,3
20,4
19,8
11,8
53,9
61,8

1989
40,4
43,1
14,0
21,8
23,1
12,9
53,5
62,5

- în % 1990
41,8
43,8
14,7
24,8
22,5
13,3
55,2
63,7

23,5
55,6

27,1
61,1

33,0
64,8

35,5
65,3

36,2
68,3

37,0
65,6
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Ramura
Ştiinţă şi deservire ştiinţifică
Ocrotirea sănătăţii, asistenţă
socială şi cultură fizică
Administraţie
Celelalte ramuri

1960
27,7

1970
39,3

1980
42,5

1985
43,8

1989
43,9

1990
43,7

65,5
27,6
-

71,4
31,7
42,5

74,5
36,9
46,5

74,7
39,6
46,5

75,4
42,2
47,9

75,4
45,1
67,1

Una din caracteristicile esenţiale ale pieţei forţei de muncă feminine în
perioada de tranziţie rezidă în presiunea ofertei asupra cererii de forţă de
muncă, respectiv în apariţia şi creşterea accelerată a şomajului în rândul
forţei de muncă feminine.
Astfel, numărul şomerilor femei sporeşte de la o lună la alta, ponderea lor depăşind 50% - cazul celor ce beneficiază de ajutor, şi 70% - pentru
cei în evidenţa oficiilor de forţă de muncă care nu au dreptul la alocaţie (tabelul nr. 14).
Tabelul nr. 14
Evoluţia numărului total de şomeri şi al şomerilor femei
2 iulie 1991 31 iulie 1991 2 septembrie 1991
Numărul total al şomerilor
Total
195.573
217.055
237.777
Femei: număr
115.644
***
139.820
%
58,1
***
58,8
Număr şomeri ce beneficiază de ajutor de şomaj
Total
128.732
150.079
168.412
Femei: număr
67.617
79.196
91.016
%
52,5
52,8
54,0
Număr şomeri ce nu beneficiază de ajutor
Total
66.841
66.976
69.365
Femei: număr
48.027
***
48.804
%
71,9
***
70,4
Sursa: Buletine statistice informative.

Explicaţia ar putea consta în şomajul mai ridicat, în general, în domeniile de activitate preponderent feminine, dar este vorba mai degrabă de
disponibilizarea preferenţială şi defavorizarea, mai mult sau mai puţin voită,
în repartizarea altor locuri de muncă femeilor.
Acest ultim caz este demonstrat de cifrele din 2 iulie 1991, când ponderea femeilor în numărul şomerilor înregistraţi era de 52,5%, iar din numărul celor cărora li s-a oferit loc de muncă corespunzător ele reprezintă doar
37,7%.
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În plus, structura pe niveluri de instruire a şomerilor este “favorabilă”
femeilor: 62,8% din şomerii cu studii medii şi 51,3% din cei cu studii superioare erau femei, la 2 iulie 1991. Mai mult, în timp, nivelul mediu de instruire
al femeilor şomeri creşte, în două luni structura modificându-se cu +2,2
puncte procentuale la cele cu studii medii şi cu + 1,6 pentru studii superioare. Oferta de locuri de muncă pentru şomeri femei – deşi are întreaga structură inferioară cu 10-20 puncte procentuale faţă de cererea înregistrată a
şomerilor – cuprinde, însă, o pondere mai apropiată de nevoi pentru personale cu studii superioare (47,9% faţă de 51,3%) decât pentru muncitori (tabelul nr. 15).
Tabelul nr. 15
Ponderea şomerilor femei pe niveluri de instruire
- în % To- Munci- Personal cu Personal cu stutal
tori
studii medii dii superioare
Şomeri înregistraţi
- la 2 iulie 1991
52,5 51,4
- la 2 septembrie 1991
54,0 52,7
Şomeri ce au primit loc de muncă corespunzător
- la 2 iulie 1991
37,7 34,9
- la 2 septembrie 1991
***
***

62,8
65,0

51,3
52,9

56,7
***

47,9
***

Sursa: Buletine statistice informative.

Analizarea cât mai amănunţită a structurii şomerilor oferă, astfel, unele informaţii utile pentru organizarea procesului de recalificare-reocupare şi
integrare a acestora, precum şi pentru diversificarea dispozitivelor de ajustare a cererii şi ofertei de forţă de muncă feminină.
6.2.2. Semnale ale evoluţiei ofertei şi cererii de forţă de muncă
feminină în perioada de tranziţie
În perioada de tranziţie piaţa forţei de muncă feminine va fi marcată
de aceleaşi constrângeri, presiuni şi tensiuni, ca şi piaţa muncii în general, a
cărei parte este. Dar, din raţiuni economice şi de altă natură – la care ne-am
referit în paragrafele anterioare – aceste constrângeri şi tensiuni vor fi mai
mari ca dimensiune şi mai puternice ca intensitate pentru forţa de muncă
feminină.
Principala caracteristică a pieţei muncii va fi deci o ofertă de forţă de
muncă în exces, în raport cu cererea. Factorii care vor modela cele două
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structuri de bază ale pieţei sunt, unii, general valabili, iar alţii, specifici forţei
de muncă feminine.
6.2.2.1. În ce priveşte oferta de forţă de muncă, considerăm că ea va
spori, din mai multe motive:
− resursele de muncă conţin o importantă rezervă neutilizată în activitatea economică, şi anume populaţia casnică. Ea este semnificativă atât numeric, cât şi calitativ: peste 86% din populaţia casnică
sunt femei, iar nivelul de instruire şi calificare al acestora este destul de ridicat(16). În condiţiile actuale şi de perspectivă, necesitatea
economică a obţinerii unui câştig, cuplată cu dorinţa realizării profesionale, proprie femeii instruite, şi cu natalitatea tot mai scăzută,
vor conduce la intrarea pe piaţa muncii a noi categorii de forţă de
muncă feminină “latentă”: casnice, femei ce au întrerupt activitatea
pentru creşterea copiilor sau ce erau considerate “ajutor familial”,
femeile-cap de familie ş.a.;
− contingentele de absolvenţi care se transformă în ofertă de forţă
de muncă sunt numeroase. Renunţarea la învăţământul obligatoriu
de 10 ani conduce la eliberarea din şcoală, în câţiva ani, a mai
multor generaţii concomitent şi aruncarea lor pe piaţa muncii, deja
suprasaturată cu absolvenţii fără ocupare din promoţiile anterioare;
− conform tendinţei, consemnate deja, se va semnala pe mai departe o creştere a numărului şomerilor femei. O anchetă întreprinsă în
câteva unităţi economice bucureştene – care nu are însă pretenţii
de reprezentativitate a eşantionului analizat(17) – a demonstrat clar
faptul că femeile devenite şomeri nu renunţă la a-şi căuta un alt loc
de muncă. Astfel, numai 12,3% dintre femeile chestionate au răspuns că ar rămâne casnice, în cazul pierderii locului de muncă;
− restructurarea, retehnologizarea şi introducerea progresului tehnic
sunt obiective clare puse în faţa dezvoltării economice. Ele vor
conduce atât la disponibilizări de forţă de muncă înlocuită de maşini mai performante – în special în domenii în care femeile sunt
predominante, tehnologiile sunt învechite, iar activitatea trebuie eficientizată (ex.: industria uşoară, munca de birou) –, cât şi la eliberarea femeilor din muncile casnice, prin oferirea de servicii. În acelaşi timp, aceste procese vor fi şi creatoare de noi locuri de muncă,
în care femeile vor putea face faţă şi vor fi chiar potrivite datorită
calităţilor lor (ex.: migala în execuţie necesară în industria electronică, în optică etc.). Probleme de creştere a ofertei de forţă de
muncă feminină vor apărea, însă, deoarece fenomenele de eliberare şi de atragere din şi în activitate nu se vor mai face exact în
acelaşi timp, iar pregătirea profesională cerută nu va fi cea existentă deja;
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− sporirea necesităţii obţinerii unui câştig(18), nivelul ridicat de instrui-

re, scăderea puternică a ratei natalităţii şi, nu în ultimul rând, elementul devenit tradiţional al susţinerii egalităţii între sexe prin desfăşurarea unei activităţii economice constituie, fiecare în parte, factori de creştere a ofertei de forţă de muncă feminină. Cu atât mai
mult, în etapa actuală, când toţi aceştia se întrunesc concomitent,
compunerea acţiunii lor credem că va duce la o sporirea deosebită
a ofertei.
Este, însă, destul de greu de estimat care va fi aceasta, tocmai pentru
că factorii ce îi stimulează creşterea sunt numeroşi. În încercarea determinării viitoare a ofertei de forţă de muncă feminină am pornit de la estimări
pentru 1995, 2000 şi 2005 ale resurselor de muncă disponibile de ambele
sexe(19). Acestora le-am aplicat un indice de corecţie (de 1,19) – calculat de
noi prin luarea în considerare a diferenţelor între previziunile făcute pentru
1990 şi datele reale cuprinse în “Balanţa resurselor de muncă” – şi un presupus coeficient de participare a femeilor la resursele de muncă (de 0,48) –
considerând că el se va menţine la acelaşi nivel ca în 1990. În acest fel am
ajuns la estimarea resurselor de muncă feminine disponibile: în 1995 –
6.544.740, în 2000 – 6.678.120 şi în 2005 – 6.806.940 persoane (tabelul nr.
16).
6.2.2.2. În ce priveşte cererea de forţă de muncă, dispunem de mai
puţine elemente de apreciere a evoluţiei ei viitoare şi chiar a nivelului ei actual, în special când e vorba de defalcarea pe sexe.
Pentru perioada următoare, există atât factori favorizanţi ai ocupării
feminine, cât şi factori defavorizanţi.
Influenţa lor asupra cererii nu trebuie şi nu poate să fie judecată separat, ci în cadrul politicii generale de reformă şi dezvoltare. Aceasta va cuprinde stoparea căderii economice, stabilizarea macroeconomică şi apoi
relansarea dezvoltării. De aceea şi evoluţia cererii nu poate fi abordată global, ci cu delimitări în timp şi în spaţiu.
Tabelul nr. 16
Resursele de muncă feminine prevăzute a fi disponibile,
în perioada 1990-2005
- mil. persoane Anul
1990
1991
1992
1993
1994

Resurse disponibile
La începutul anului La sfârşitul anului
6,440
6,466
6,466
6,518
6,518
6,464
6,464
6,524
6,524
6,558

Anul
1998
1999
2000
2001
2002

Resurse disponibile
La începutul anului La sfârşitul anului
6,670
6,704
6,704
6.692
6,692
6.714
6,714
6,734
6,734
6,769
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Anul

Resurse disponibile
La începutul anului La sfârşitul anului
1995
6,558
6,597
1996
6,597
6,633
1997
6,633
6,670

Anul

Resurse disponibile
La începutul anului La sfârşitul anului
2003
6,769
6,805
2004
6,805
6,821
2005
6,821
6,831

Astfel, pe termen scurt, pe piaţa forţei de muncă feminine – datorită
crizei economice acute, proceselor de restructurare şi retehnologizare, comportamentelor agenţilor economici – se vor accentua procesele de eliberare
a femeilor şi se vor oferi un număr de locuri de muncă limitat pentru ele.
Cu toate acestea, considerăm că există şi unele puncte de sprijin în
ocuparea cât mai multor femei, chiar dacă acţiunea lor se va manifesta după o anumită perioadă de timp. Printre factorii favorizanţi ai ocupării feminine sunt:
− apariţia sau dezvoltarea, în perioada următoare, a anumitor genuri
de activităţi, ce întrunesc condiţii de eficienţă şi, în acelaşi timp,
sunt potrivite caracteristicilor forţei de muncă feminine, cum este
cazul activităţilor turistice;
− nu trebuie neglijată posibilitatea industriei uşoare de a ocupa în
continuare multă forţă de muncă feminină. Considerăm că industria uşoară se va dezvolta în perioada următoare, ea având cerere
de desfacere mare a produselor pe piaţa internă, dar şi pe cea externă; este necesară însă modernizarea tehnologică în multe sectoare ale ei (ex.: industria alimentară), ceea ce poate determina o
eliberară de forţă de muncă sau o realocare a acesteia în alte activităţi cu calificare diferită, mai înaltă;
− crearea instituţiilor necesare mecanismelor de piaţă, cum ar fi sistemul financiar-bancar, de credit şi asigurări. El cuprinde un număr
important de personal în ţările dezvoltate şi care, în plus, este preponderent feminin;
− dezvoltarea şi diversificarea activităţilor independente, în care femeile pot găsi posibilităţi de ocupare şi afirmare profesională sau
pe care le acceptă mai uşor ca bărbaţii, iar uneori fortuit. Aceste
domenii au şansa de extindere, dar au nevoie de sprijin financiar
pentru început. După aceea, ele vor deveni eficiente economic şi
creatoare de locuri de muncă(20);
− extinderea formelor de ocupare atipice, a muncii cu timp parţial
sau a celei sezoniere, a contractelor pe durată limitată, ce par a fi
potrivite sectorului de servicii – a cărui dezvoltare este necesară şi
în care, de obicei, femeile sunt preponderente – şi care răspund, în
acelaşi timp, nevoilor femeilor de a îmbina activitatea economică
cu viaţa de familie. În acelaşi timp, extinderea acestor forme va fi
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asigurată de interesul întreprinderilor, al patronilor pentru care ele
semnifică reducerea cheltuielilor cu personalul şi adaptabilitatea
mai uşoară la cerinţele producţiei.
Urmărind convergenţa caracteristicilor cererii de forţă de muncă cu
vocaţia resurselor de forţă de muncă feminină, în realizarea unei echilibrări,
forţa de muncă feminină trebuie să se manifeste ca un element flexibil. Dacă recunoaştem ocuparea, în general, ca o nevoie economică şi socială a
acestei perioade, iar cea a forţei de muncă feminine ca o adevărată problemă pentru o lungă perioadă de timp, este evidentcă prezintă o semnificaţie
majoră mecanismele de ajustare a cererii şi ofertei de forţă de muncă
feminine pentru echilibrarea pieţei muncii.

6.3. Mecanisme de ajustare a cererii şi ofertei de forţă
de muncă feminină. Cerinţe şi posibilităţi
6.3.1. Flexibilizarea pieţei muncii – ax al politicii active
de ocupare a femeilor
România, ca şi alte ţări din estul Europei, este confruntată, în domeniul ocupării şi utilizării resurselor de muncă, cu multe şi foarte dificile probleme. Pe de o parte, este evident că dinamica descendentă a rezultatelor
activităţii economice nu poate fi favorabilă susţinerii unei politici de ocupare
a forţei de muncă la nivel înalt, fără sacrificarea în continuare a eficienţei; pe
de altă parte, din raţiuni de ordin economic, social şi, nu în ultimul rând, psihologic, nu este de dorit, de recomandat, pe termen mediu şi lung, o rată
prea înaltă de şomaj şi subocupare.
Dimpotrivă – pornind tocmai de la condiţiile economice, socialculturale, politice concrete, de la dimensiunea, starea şi potenţialul productiv-creativ al resurselor de muncă ale ţării, de la tensiunile existente pe piaţa
muncii – ne situăm pe poziţia multiplicării şi diversificării formelor de ocupare, a susţinerii unor politici active de ocupare a forţei de muncă. În cadrul
lor, forţa de muncă feminină, în contextul analizelor şi raţiunilor anterior invocate, merită o abordare distinctă.
Apreciem că obiectivul principal al politicii de ocupare a forţei de
muncă feminine ar trebui să-l constituie crearea condiţiilor de dezvoltare şi
valorificare complexă, multidimensională a capacităţii de muncă şi creaţie a
forţei de muncă feminine. Aceasta implică cu necesitate, pe de o parte,
promovarea unor politici adecvate de ocupare şi integrare în activităţile economico-sociale a femeilor, protecţia socială a acestora în condiţii de egalitate a şanselor, iar pe de altă parte, se impune crearea mediului prielnic realizării funcţiilor multiple pe care femeia le îndeplineşte în familie şi societate.
Altfel spus, este nevoie de concertarea politicii de ocupare cu cea de “con-
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fort social”, astfel încât “emanciparea femeii” să nu se transforme într-o sursă suplimentară de inegalitate şi inechitate.
Realizarea acestui obiectiv major presupune: crearea unor condiţii
economice, sociale, cultural-educaţionale; eliminarea discriminărilor, a defavorizărilor în pregătire, ocupare, promovare; realizarea flexibilităţii muncii
prin punerea în acţiune a unor dispozitive variate, atipice de promovare a
ocupării în modalităţi care să răspundă atât cerinţelor şi posibilităţilor femeilor, cât şi condiţiilor economiei şi societăţii româneşti, în general.
Întrucât un asemenea proces este complex, dificil, costisitor şi, evident, îndelungat, cu caracter de permanenţă, considerăm că se impune
conceperea şi punerea în operă a unor programe de acţiune selective, cu
obiective precise, dimensionate şi în funcţie de resursele disponibile, eşalonate în timp.
În condiţiile concrete ale tranziţiei şi pieţei muncii din România, principala coordonată a unor asemenea programe trebuie să fie sporirea gradului de flexibilitate a pieţei muncii în general. O piaţă a muncii flexibilă, care “este lăsată să se comporte mai mult ca o piaţă de produse, ce ascultă
de legile cererii şi ofertei(21), are şanse mai mari de a se echilibra mai repede şi mai uşor”.
Dacă flexibilizarea, în variatele sale forme, este o caracteristică generală a evoluţiei contemporane a pieţei muncii, cu atât mai mult aceasta apare ca o alternativă a conturării unui nou model de ocupare în ţara noastră.
După cum se ştie, modelul românesc de ocupare este rigid, mobilitatea – în diversele sale faţete – este redusă, iar comportamentele agenţilor
economici, ale forţei de muncă sunt anchilozate.
Fără a intra într-o analiză de fond a conţinutului şi formelor flexibilităţii,
menţionăm doar că, printre altele, aceasta presupune: a) elasticitatea numărului lucrătorilor la variaţiile conjuncturale sau structurale ale cererii de
produse, implicând concedieri, şomaj, angajări; b) elasticitatea volumului
global de timp de muncă, prin soluţii diferite de amenajare într-un cadru determinat pe cale legală sau de acorduri colective(22).
Acest din urmă proces, ce exprimă conjugarea intereselor întreprinderilor (ale patronilor) cu cele ale lucrătorilor, îl considerăm ca fiind unul din
pilonii de rezistenţă ai politicii de ocupare a forţei de muncă feminine, pe o
piaţă a muncii tensionată, în care oferta excede cererea.
Amenajarea timpului de lucru poate oferi femeilor posibilitatea de a-şi
îndeplini mai bine sarcinile multiple (de producţie şi familiale) şi, în anumite
forme, este creatoare de noi locuri de muncă, cel mai adesea foarte potrivite
aceleiaşi categorii de forţă de muncă. Aceasta, deoarece flexibilitatea timpului de muncă permite o altfel de repartizare a volumului său sau împărţirea
lui unui număr mai mare de lucrători.
Privind lucrurile în acest fel, s-ar putea afirma că aceasta este modalitatea de ocupare “ideală” pentru toată lumea. În realitate, avantajelor clare
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– expuse deja, în parte –, li se adaugă o listă întreagă de dezavantaje, diferenţiate, însă, pe formele de amenajare a timpului. După părerea multor
specialişti(23), activitatea organizată în acest mod are avantaje evidente pentru lucrătorii cu sarcini deosebite – femei cu copii în îngrijire, bătrâni în pensionare progresivă, tineri ce se instruiesc, handicapaţi dornici să presteze
activitate socială pentru a se simţi utili şi a câştiga – şi este aducătoare de
profit întreprinderilor – cheltuieli mai mici cu personalul, productivitate sporită, amortizarea rapidă, flexibilitate sporită la cererea producţiei etc. În acelaşi timp, însă, ea este specifică unei game restrânse de activităţi auxiliare,
slab calificate, este sursă de inegalitate în venituri, şi face imposibil accesul
la programe de pregătire, la promovare şi la forme de securitate socială
(permis numai în anumite condiţii – limită de venit sau de durată a muncii).
Este, în fond, o formă de subocupare, de precarizare a pieţei muncii.
Nu întâmplător în aprecierea avantajelor şi dezavantajelor flexibilizării
sub forma amenajării timpului de lucru, poziţiile reprezentanţilor lucrătorilor
(sindicatele), ale patronilor şi guvernelor nu sunt identice; ele au evoluat în
timp, uneori fiind chiar divergente. Astfel: a) patronii, din raţiuni legate de
organizarea producţiei şi a muncii, s-au opus ori au avut reţineri vis-à-vis de
diferitele forme de amenajare a timpului de muncă; mai târziu, de pe poziţia
unor avantaje economice certe pentru firme, au devenit favorabili lor; b)
sindicatele au recunoscut, pe de o parte, avantajele acestei forme de ocupare pentru anumite categorii de forţă de muncă, cu condiţia opţiunilor deschise ale lucrătorilor pentru ele; pe de altă parte, au atenţionat asupra dezvoltării necontrolate şi a inconvenientelor ce le antrenează. Consecinţa a
fost demararea creării unor reglementări pentru transpunerea în practică a
principiilor de egalitate/proporţionalitate a salariilor şi drepturilor sociale (ajutor de şomaj, pensii, concedii etc.) pentru lucrătorii ocupaţi în forme “atipice”, faţă de ceilalţi, cu timp complet(24).
În condiţiile perioadei de tranziţie în ţara noastră, considerăm că formulele de ocupare rezultate prin flexibilizarea timpului de lucru pot constitui
un compromis de acceptat pentru realizarea echilibrului între cererea şi
oferta de forţă de muncă. În plus, segmentul de forţă de muncă de care ne
ocupăm: femeile, se poate constitui în elementul incitant al flexibilizării pieţei
muncii în acest mod. Mijloacele de realizare sunt, însă, diferite şi mai mult
sau mai puţin potrivite pentru realizarea obiectivelor politicii active de ocupare a forţei de muncă feminine.
6.3.2. Mecanisme de flexibilizare a ocupării forţei de muncă
feminine
Dispozitivele de promovare a ocupării, de elasticizare a cererii şi ofertei de forţă de muncă sunt numeroase. Ele vizează, după caz, fie dimensionarea şi modelarea ofertei de forţă de muncă, fie a cererii, fie a ambelor
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concomitent. Noi vom reţine în studiul nostru în principal mecanismele care
au o directă şi puternică incidenţă în utilizarea forţei de muncă feminine şi
care au fost prea puţin sau deloc prezente în modelul anterior de ocupare şi
utilizare a femeilor. În fapt, este vorba de mecanisme care, în ultimele două
decenii, au susţinut de departe procesele de ocupare a forţei de muncă în
ţările dezvoltate cu economie de piaţă. Cu atât mai mult, în acest moment,
de acută criză a ocupării şi utilizării forţei de muncă, asemenea mecanisme
se pot dovedi utile, satisfăcând atât nevoi economice, cât şi sociale.
Dintre acestea am reţinut în studiul nostru următoarele: munca cu
timp parţial şi respectiv partajul locului de muncă, amenajarea programelor
de lucru, munca temporară sau/şi cu contracte pe durată limitată, munca
sezonieră şi munca la domiciliu ca formă a subcontractării.
6.3.2.1. Munca cu timp parţial este, conform definiţiei BIT, cea “efectuată în mod regulat şi voluntar (la cerere) cu o durată sensibil mai mică decât cea normală”. Ea cunoaşte, însă, reglementări speciale în fiecare ţară.
Munca cu timp parţial poate fi privită ca partajul muncii, fiind o reacţie
a întreprinderii la conjunctura economică nefavorabilă pentru a menţine
ocuparea împărţind un volum de muncă mai mic la acelaşi număr de personal, sau ca partaj al locului de muncă, formă nouă, atipică de ocupare(25).
Această ultimă modalitate se realizează, în genere, prin două căi: a) menţinerea locului de muncă cu timp complet şi ocuparea lui cu două sau mai
multe persoane cu activitate complementară/succesivă – “jobsharing”; b)
crearea de locuri de muncă cu durata mai mică, de 4-5 ore “minishifts”.
Orariile muncii cu timp parţial sunt, însă, foarte diferite, variind de la orarul
fix la orarul foarte suplu, iar formele sunt astfel, multiple: muncă la jumătate
de timp între ore fixe, schimburi de muncă la sfârşit de săptămână, orarii
variabile negociabile etc.(26) (Anexa nr.6). Aceste forme sunt mai mult sau
mai puţin potrivite femeilor, în general, dar, de la caz la caz preferinţele lor
pentru una sau alta dintre ele pot fi foarte diferite. Analizând, însă, numărul
şi dinamica tuturor celor ocupate cu timp parţial – în orice formă de organizare – este evident preponderenţa femeilor – cca 73% respectiv 35 mil.
persoane, în ţările dezvoltate cu economie de piaţă, în anul 1987(27). În unele ţări, ponderea lor este în creştere, iar în altele în scădere. Primele sunt,
de obicei cu valori ceva mai mici (61,4 – 77,0%), iar celelalte cu maxime
(91,6-92,8%) (tabelul nr. 17).
Munca cu timp parţial s-a extins rapid, de la 37 mil. persoane în 1978,
la 48 mil. în 1987, numai în ţările dezvoltate. Acest fapt se datorează calităţilor acesteia de a satisface concomitent nevoi ale producţiei, firmei şi forţei
de muncă. În acest fel a devenit o modalitate specială de ocupare a forţei
de muncă, chiar şi în condiţiile de creştere economică şi nu doar pentru perioada de criză, cum a apărut iniţial. Extinderea puternică a muncii cu timp
parţial, de la începutul deceniului trecut, în ţările dezvoltate este consecinţa
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politicilor de promovare a ocupării. Ea este un dispozitiv de ocupare pe
care-l considerăm de acceptat şi în cazul actual al României. În acest fel,
ocuparea este promovată atât de partea cererii, prin locuri de muncă cu
program mai scurt – ce atrag anumite categorii de femei, tineri, bătrâni etc.,
pentru prima oară pe piaţa muncii –,cât şi de cea a ofertei, prin crearea posibilităţii ocupării unui număr mai mare de lucrători.
Tabelul nr. 17
Mărimea generală şi structura celor ocupaţi cu timp parţial
Ţara

Australia
Belgia1)
Canada
Danemarca1)
Finlanda2)
Franţa
Germania1)
Irlanda1)
Italia1)
Japonia
Luxemburg1)
Olanda1)
Noua Zeelandă1)
Norvegia3)
Suedia4)
Regatul Unit1)
SUA

- în % Ponderea femeilor în slujbe cu
timp parţial
1986
1979
1986
37,9
78,8
78,7
21,1
89,3
86,1
25,3
72,1
71,2
43,9
86,9
80,9
11,5
74,7
68,7
23,1
81,0
83,0
28,4
91,6
89,8
15,5
71,2
74,3
10,1
61,4
61,6
22,8
64,5
70,0
16,3
87,5
76,6
54,2
82,5
76,1
31,2
77,0
79,0
51,3
76,8
79,2
42,8
87,5
86,6
44,9
92,8
88,5
26,4
67,8
66,5

Proporţia lucrătorilor cu timp parţial
Ambele sexe
Bărbaţi
Femei
1979
15,5
6,0
12,5
22,7
6,7
8,2
11,2
5,1
5,3
9,9
5,8
11,1
14,7
27,3
23,6
16,4
16,4

1986
18,9
8,6
15,6
23,8
8,1
11,7
12,3
6,5
5,3
11,7
7,3
24,0
17,6
28,1
23,5
21,2
17,4

1979
5,1
1,0
5,7
5,2
3,2
2,5
1,5
2,1
3,0
5,2
1,0
2,8
5,7
10,6
5,4
1,9
9,0

1986
6,7
1,9
7,8
8,4
4,9
3,5
2,1
2,4
3,0
5,5
2,6
8,7
6,6
10,3
6,0
4,2
10,2

1979
34,5
16,5
23,3
46,3
10,6
17,0
27,6
13,1
10,6
18,4
17,1
31,7
28,0
51,6
46,0
39,0
26,7

1)

1979 şi 1985, excepţie Germania – 1979 şi 1984.
Ocuparea totală exclude recruţii, dar include oamenii pentru care orele/săptămână sunt
nespecificate.
3)
Populaţia cu orele nespecificate este exclusă.
4)
Din 1986, datele suedeze se referă la persoane între 16 şi 64 ani; datele din 1979 au
fost recalculate.
Sursa: OECD Employment Outlook, 1987, p. 29.
2)

Urmărirea extinderii muncii cu timp parţial în ţările dezvoltate a arătat
că, în timp ce oferta de forţă de muncă sporea – prin “tentaţia”ce o reprezintă acest tip de muncă pentru unele categorii de personal – cererea era şi ea
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în creştere, în special în sectorul serviciilor. Există numeroase date statistice de susţinere a corelaţiei strânse între dezvoltarea serviciilor – ocuparea
forţei de muncă feminine – munca cu timp parţial. În 1986, de pildă, 90% din
personalul care lucra cu timp parţial în Regatul Unit era format din femei, iar
în 1989, în ţările OCDE, 35-45% din cei ocupaţi în servicii lucrau cu timp
parţial.
Realizarea acestui “triumvirat”ar putea constitui o coordonată a politicii de ocupare a forţei de muncă feminine în România în perioada următoare. În ce s-ar concretiza o asemenea opţiune? Evident, în baza informaţiilor
din surse administrative, respectiv din balanţa resurselor de muncă la 1 ianuarie 1991, se pot încerca diferite variante de calcul al numărului de locuri
de muncă cu timp parţial ce ar putea fi create în sectorul serviciilor. Într-o
variantă pe care o considerăm “optimistă”, ne-am putea gândi la o pondere
a locurilor de muncă cu timp parţial similară, ca mărime, cu cea a ţărilor
dezvoltate. Variante multiple de prognoză pot să apară atât din valorile diferite ale ponderii locurilor de muncă cu timp parţial, cât şi din ritmul de dezvoltare a ramurii, ales pentru a atinge un anumit nivel într-un interval de timp
determinat. Iată o variantă:
− în prezent, în servicii sunt ocupate un număr de 906,9 mii femei;
− dacă presupunem că 40% din locurile de muncă existente pot fi
transformate în locuri de muncă cu timp parţial, aceasta ar echivala cu un spor de ocupare de peste 362 mii persoane, fără ca
sectorul de servicii să se dezvolte.
Extinderea ocupării cu timp parţial nu trebuie, însă exagerată. Dincolo
de anumite limite – cu deosebire în situaţii de criză economică – se transformă într-o formă de ocupare precară, cu o protecţie socială redusă pentru
o masă largă de lucrători, preponderent femei, chiar dacă multe dintre acestea sunt “împinse” spre acest gen de muncă(28). Sigur că, în mod natural,
femeile sunt atrase de modurile de organizare a activităţii care asigură un
anume venit şi independenţă economică în condiţiile unui segment mai mare de timp liber. În România, ca şi în alte ţări din estul Europei, în care egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul era în fapt o inegalitate, s-ar putea ca,
în perspectivă, cererea de asemenea locuri de muncă să fie mare, chiar
dacă are la bază motivaţii diferite(29). Potrivit unor anchete efectuate în
URSS, 73% dintre femei preferă un astfel de program, pentru a îngriji de
copii sau pentru a desfăşura activităţi casnice, şi numai 14% pentru a avea
mai mult timp liber. Deocamdată însă, potrivit informaţiilor pe care le deţinem, este mai puternică tendinţă de a lucra pentru a câştiga, deoarece cheltuielile familiei nu pot fi acoperite din veniturile soţului sau pentru că femeile
sunt “cap de familie”.
În situaţia în care creşte şomajul, oferta de forţă de muncă feminină ar
putea fi parţial absorbită în sectoare mai puţin afectate de criză – cum ar fi
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serviciile şi sectorul public cu instituţii specifice mecanismelor economiei de
piaţă – şi a căror activitate se pretează muncii cu timp parţial.
Oricum, în România, în mod necesar va avea loc o extindere a muncii
cu timp parţial. Astfel, problema alegerii între “a fi” (mai liber cu timpul său)
şi “a avea” (mai multe mijloace financiare la dispoziţie) se pune altfel, în
funcţie de dezvoltarea economică şi socială a ţării(30). Pentru ca acest proces să fie cât mai benefic politicii de ocupare, el ar trebui mai întâi reglementat, luând în considerare experienţele existente deja în ţările dezvoltate
în domeniul definirii formelor de muncă cu timp parţial, al limitelor de durată
a muncii, al protecţiei sociale a lucrătorilor(31) etc. În plus, el ar trebui să fie
dirijat, agenţii economici să se implice mai mult(32), să se bucure de publicitate şi de instituţii speciale.
6.3.2.2. Amenajarea orariilor de lucru este un mijloc important de
flexibilizare a timpului, la îndemâna agenţilor economici. La nivel microeconomic, ca acesta are efecte benefice asupra pieţei muncii în general şi a
celei feminine, ca parte a ei, implicit.
În practică, timpul de muncă a fost amenajat în diferite moduri, ce au
evoluat în timp răspunzând cerinţelor producţiei şi forţei de muncă. Există
astfel: munca în schimburi, orare decalate, orare flexibile, săptămâna de
lucru comprimată, modularea anuală a orariilor, amenajarea duratei întregii
vieţi active.
Aceste forme de amenajare a timpului de lucru au avantaje şi dezavantaje, ce le recomandă pentru anumite domenii şi cicluri de activitate sau
categorii de personal. Astfel, unele sunt foarte nimerite forţei de muncă feminine, în general, în timp ce altele, dimpotrivă, ajung să fie chiar interzise;
după cum altele se pretează ajustărilor conjuncturale sau corelării timpului
de lucru al oamenilor cu cel al maşinilor etc.
Dacă, în general, munca în schimburi pentru femei este neavantajoasă şi riguros reglementată, există, însă, unele forme de organizare a
muncii în schimburi, preferate de femei. Avem în vedere schimburile de
week-end tentante pentru femei ce îngrijesc de copii în timpul săptămânii, la
sfârşitul ei sarcina aceasta revenind unui alt membru al familiei. Această
muncă de “sâmbătă şi duminică” poate fi şi o sursă de venituri suplimentare
pentru femeile ce vor/trebuie să câştige mai mult(33).
Orarele decalate, dincolo de unele plusuri în planul economiei casnice, au avantajul atenuării aglomeraţiilor la plecările şi sosirile simultane, fiind preferabile pentru persoane sensibile, bolnave, etc. Activitatea cu program decalat este posibilă în anumite genuri de activităţi; ea se întâlneşte
mai ales în birourile din marile oraşe, în care personalul feminin este preponderent. Dezvoltarea viitoare a instituţiilor specifice mecanismelor de piaţă, a sistemului bancar, financiar, a asigurărilor, va multiplica posibilităţile de
organizare a activităţii cu orar decalat, de care vor beneficia femeile ocupate
aici deja cu preponderenţă – 67,1% la 1 ianuarie 1991.
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Orarele flexibile, prin nenumăratele lor variante, contribuie la reducerea tensiunilor rezultante din exigenţele contradictorii ale muncii, cu viaţa
familială şi cu cea personală. Forma cea mai flexibilă de orar este, credem,
cea în care prezenţa la lucru este obligatorie doar pentru orele de vârf, restul duratei reglementate a muncii începând şi sfârşindu-se la momente alese în funcţie de necesităţile lucrătorului, dar şi de posibilităţile de organizare
a activităţii firmei. În acest fel, ea este foarte potrivită pentru femeile ocupate
care au sarcini familiale, dar nu poate avea un domeniu de răspândire prea
larg. Are şanse mai mari de extindere în servicii, dar la cererequasicontinuă, orarele, flexibile e necesar să devină complementare. Pentru viitor, putem prevedea dezvoltarea cererii pentru o astfel de organizare a timpului de muncă, în special din partea femeilor cu probleme familiale atrase
pe piaţa muncii din necesităţi economice.
Săptămâna de lucru comprimată poate fi asemuită cu schimburile
de week-end, în sensul că la fel ca ele oferă mult timp liber la un loc – ce
poate fi folosit pentru activităţi casnice sau productive suplimentare. Dar o
asemenea formulă este obositoare, datorită muncii prelungite. Nu o considerăm, deci, de recomandat pentru ocuparea femeilor, dar aceasta nu înseamnă că ea nu va fi preferată sau impusă unora dintre ele, mai ales în
condiţiile dezvoltării viitoare a serviciilor turistice, de exemplu, în care sunt
predominante.
Modularea anuală este o modalitate mai nouă de rezolvare a fluctuaţiilor sezoniere, cu avantaje multiple atât pentru patroni – îmbunătăţirea serviciului clientului, economii la plata orelor suplimentare, reducerea stocurilor
etc. – cât şi pentru lucrători – garantarea salariilor în locul unor fluctuaţii salariale determinate de conjunctură, foarte mult timp liber comprimat, ce poate fi bine folosit în rezolvarea unor probleme de familie sau în alte activităţi
productive temporare sau sezoniere etc.
Sistemul de modulare anuală se poate extinde la durata întregii vieţi
active, pentru unele categorii ce desfăşoară activităţi pe perioade mari de
timp, ce alternează cu altele de timp liber, iar însumarea lor este mai mare
de un an (de ex.: marinarii). Aceste ultime forme de amenajare a orarelor
prin modulare oferă maximum de flexibilitate în alegerea orelor de muncă,
dar presupun înţelegere şi colaborare între persoanele ocupate pentru
complementarizarea orariilor lor personale în realizarea continuităţii activităţii. Ele sunt utilizabile în servicii ca ocrotirea sănătăţii, domeniul comercial
ş.a. cu preponderenţă feminină de ocupare şi care vor cunoaşte o dezvoltare necesară în ţara noastră.
Diferitele forme de amenajare a timpului de lucru, pe care le-am prezentat, par să fie, majoritatea, favorabile ocupării femeii: îi oferă şansa intrării pe piaţa muncii în modalităţi ce o avantajează şi din punctul de vedere al
sarcinilor casnice; aceste forme sunt mai des întâlnite în domenii “tradiţio-
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nal” feminine. Deciziile pentru introducerea unei anumite forme de amenajare sau a unei modulări speciale a timpului pentru un an sau mai mult se iau,
însă, de obicei(34) la nivelul fiecărei unităţi în urma unor analize aprofundate,
atât a situaţiei economice, cât şi a compoziţiei forţei de muncă, după diferite
caracteristici (exemplu: sex, vârstă, responsabilităţi familiale, interese personale etc.)
În acest fel se poate ajunge la “concurenţa” între traiectoriile trasate
ocupării de către eficienţa economică şi, respectiv, problemele sociale, ale
condiţiilor de muncă ş.a. ale lucrătorilor.
6.3.2.3. Munca temporară, contractele pe timp limitat, munca sezonieră constituie alte forme de flexibilizare a timpului de muncă; în comparaţie cu modularea anuală sau a vieţii active, acestea sunt considerate “precare”. Nefiind neapărat repetitive nu pot fi încadrate în module ale aceleiaşi
activităţi. În schimb, pot să răspundă mai uşor şi mai repede unor cereri
conjuncturale sau sezoniere, mai mari sau mai mici, de produse sau de servicii prin modificarea în scurt timp a numărului de personal, în plus sau în
minus, după caz. Foarte potrivite pentru oscilaţiile volumului producţiei, prezintă dezavantaje pentru protecţia socială a lucrătorilor, inclusiv nesiguranţa
găsirii unui alt loc de muncă. Cu toate acestea, asemenea formule de flexibilizare a ocupării sunt în extindere. Ca şi în cazul celorlalte forme atipice de
ocupare şi în acest caz se remarcă preponderenţa femeilor. Astfel, în ţările
OCDE, ponderea, femeilor ce lucrează în muncă temporară în totalul populaţiei ocupate era de 8,6% faţă de 6,3% a bărbaţilor (tabelul nr. 18).
Tabelul nr. 18
Ponderea lucrătorilor cu muncă temporară în totalul populaţiei ocupate
- în % Ţara
Belgia
Danemarca
Franţa
Germania
Olanda
Regatul Unit
Media ţărilor CEE

Bărbaţi
4,6
10,2
4,8
8,9
5,4
4,3
6,3

Femei
10,2
10,7
4,9
9,6
9,7
6,4
8,6

Sursa: OECD Employment Outlook, 1989, p. 176.

Extinderea muncii temporare, cu contracte pe timp determinat şi cea
sezonieră în rândul femeilor este previzibilă şi în ţara noastră prin dezvoltarea sectoarelor turistice, comercial şi de ocrotirea sănătăţii.
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6.3.2.4. Subcontractarea, respectiv înlocuirea contractului de muncă
cu cel comercial reprezintă una din formele de flexibilizare a ofertei de forţă
de muncă ce s-a dezvoltat puternic după 1980. În ţara noastră, până acum,
a îmbrăcat şi îmbracă mai ales forma muncii la domiciliu. În consecinţă, în
sfera ei de incidenţă intră cu precădere femeile, se adresează deci în bună
măsură populaţiei casnice.
Acest gen de organizare a lucrului reuşeşte să îmbine activitatea productivă cu sarcinile casnice ale femeilor, asigurând realizarea funcţiilor femeii aproape concomitent. În România, munca la domiciliu este utilizată deocamdată în domenii restrânse de activitate, în general cu calificare destul
de redusă: confecţii, tricotaje, cooperaţia meşteşugărească etc. În viitor,
este recomandabilă extinderea tipurilor de activităţi desfăşurate la domiciliu:
dactilografie, contabilitate, informatică, cercetare etc. Aceasta se poate realiza atât prin atragerea femeilor casnice pe piaţa muncii, cât şi prin instalarea locului de muncă ocupat deja în altă parte, la domiciliu. Avantajelor oferite femeilor li se alătură cele ale unităţilor şi instituţiilor, ce nu vor mai trebui
să-şi construiască sedii, clădiri, pe care să le întreţină etc., realizând astfel
economii însemnate.
*
* *
Este dificil de încercat o estimare a numărului total sau suplimentar
de femei ce ar putea fi ocupate prin mecanismele de elasticizare a pieţei
muncii, prezentate mai înainte.
Dacă alegem, într-o variantă, ponderea femeilor în forme nestandard
de muncă din ţările CEE (44,1%)(35), ca fiind formula cea mai “largă” de
ocupare flexibilă în România, am determina un număr de 2,205 mil. femei.
Dintre acestea, o parte sunt deja ocupate, iar altele sunt şomeri sau vor fi
atrase prima oară pe piaţa muncii. În felul acesta am obţine un număr impresionant de noi locuri de muncă, ce satisfac atât nevoi economice, cât şi
sociale.
Din acest motiv considerăm că mecanismele de flexibilizare a pieţei
muncii în general, iar a celei feminine cu deosebire, este necesar să fie luate în considerare în conceperea unor programe de ocupare a forţei de muncă feminine din România. Iar pentru ca ele să devină funcţionale într-adevăr
şi în mod corect, nediscriminatoriu, este necesar să se completeze sistemul
de reglementări legislative, cel instituţional specific, cel de educaţie, de informare prin publicitate, statistici etc.
6.3.3. Cerinţe-premise ale elaborării unui program de ocupare
a forţei de muncă feminine
În perioada de tranziţie în care piaţa muncii este supusă unor variate
şi puternice tensiuni resimţite cu intensitate mare de forţa de muncă femini-
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nă, apreciem necesară elaborarea unui program de ocupare a femeilor
(anexa nr. 7).
În elaborarea şi promovarea unui asemenea program se cer avute în
vedere câteva coordonate: 1. să fie integrat într-un program global de ocupare a întregii forţe de muncă conjugat cu politica de redresare economică
şi ajustare structurală; 2. conceptul unitar, programul se cere etapizat, diferenţiat în timp, cuprinzând: a) măsuri de urgenţă: de stopare a îngroşării
rîndurilor şomerilor de către femei, de recalificare şi reorientare profesională
a lor, de cuprindere în forme atipice de muncă, inclusiv munca pe cont propriu sau ca ajutor familial etc.; b) măsuri pentru o perioadă ulterioară, în
care sistemul educaţional va avea rol important în scoaterea pe piaţa muncii
a unei oferte de forţă de muncă ce-şi va găsi mai uşor plasament; 3. Pentru
a fi însă viabile, programele au nevoie de: a) informaţii statistice; o cât mai
corectă evaluare a volumului, structurii şi surselor de alimentare a ofertei
de forţă de muncă feminină, provenită din noile contingente ce intră în vârsta de muncă, din populaţia casnică şi cea disponibilizată prin şomaj; b) cunoaşterea “ieşirilor” prin pensionări şi eventuale întreruperi ale activităţii ce
s-ar putea estima (36); c) evaluarea cererii de forţă de muncă, în special pentru sectoarele, ramurile şi meseriile ce ar putea fi preponderent ocupate de
femei, ţinând cont de tendinţele viitoare de dezvoltare ale domeniilor şi de
existentul ocupat deja în ele (spre exemplu, în învăţământ, ocrotirea sănătăţii, asigurări şi bănci există acum cerere neacoperită de personal, iar în perspectiva sigură – ca necesitate – ele se vor dezvolta).
Programele se vor concepe astfel, în mai multe variante, care se vor
diferenţia în ceea ce priveşte modalităţile de rezolvare a echilibrării cererii cu oferta, a combinaţiilor lor şi a costurilor presupuse pentru punerea lor
în aplicare.
Atât pentru conceperea programelor de ocupare a forţei de muncă
feminine, folosind mecanisme de flexibilizare a pieţei muncii, de ajustare a
cererii şi ofertei, cât, mai ales, pentru punerea lor în aplicare sunt de rezolvat câteva probleme: a) în domeniul informaţiilor statistice se simpte nevoia unui nou sistem, cu un “bloc” distinct pentru femei, alimentat cu date de
recensământ şi din cercetări selective special, anchetate statistice pe probleme de interes în ocuparea femeii; b) necesitatea unor mai bune clarificări conceptuale atât în statistica naţională cât şi în legislaţie (munca cu
timp parţial, limita duratei ei, protejarea socială a lucrătorilor ocupaţi cu timp
parţial, sezonieri, temporari etc.); c) îmbunătăţirea sistemului instituţional
– agenţii speciale de promovare a ocupării şi orientării profesionale a femeii,
agenţii de muncă temporară, de contracte cu timp limitat etc.; d) realizarea
educaţiei, informări şi publicaţii, în sensul cunoaşterii şi pregătirii pentru
forme speciale de ocupare, atipice; e) elasticizarea comportamentului
agenţilor economici, implicarea lor în atragerea femeilor pe piaţa muncii
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prin forme de ocupare speciale, flexibile, ce presupun cheltuieli mai mici,
productivitatea mai mare, adaptabilitate sporită la cerinţele mereu în modificare ale cererii de produse şi servicii etc.
Soluţionarea acestor probleme este condiţie pentru promovarea în
practică a programelor de ocupare a femeii ca expresie a unei politici active.
Ea se desfăşoară pe coordonate strict naţionale, ţinând însă cont şi de programele internaţionale speciale de acţiune pentru promovarea femeii, de
“egalizare a şanselor” (anexa nr. 7).
În cazul ţării noastre, ca şi al celorlalte ţări foste socialiste, principiul
egalităţii între sex “a dus în fond”, la o supraîncărcare cu sarcini a femeilor.
Perioada de tranziţie aduce pericol “dezafectării” lor din producţie, în număr
mare, element nedorit din motive financiare de emancipare, “tradiţie” a celor
45 de ani trecuţi pentru realizarea convergenţei de interese ale întreprinderilor – ocuparea cu eficienţă economică – cu cele ale femeilor – îndeplinirea
tuturor funcţiilor, fără stress, ca o nevoie naturală satisfăcută acasă şi la
muncă – metodele cele mai nimerite par să fie cele de flexibilizare a pieţii
muncii.
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femeilor (sursa: Employment in Europe, 1991, Luxemburg, Office for
Official Publications of the European Communities, 1991).
(21) Labour flexibility: Causes or cure for unemployment, G. Standing IIES, Geneva, 1986, p. 5.
(22) De la segmentation à la flexibilité, Sam Rosenberg, din Travail et societé,
vol. 14, nr. 4, oct. 1989, p. 422.
(23) Le travail à temps partiel dans le monde, J. Thurman, RIT, nr. 1/1990; Les
problèmes du temps du travail dans les pays industrialisés, BIT, Geneva,
1988.
(24) Les femmes et la securité sociale, BIT, Geneva, 1988.
(25) Ocuparea deplină şi folosirea eficientă..., op. cit.
(26) Les problèmes du temps du travail, op. cit.
(27) Conditions of Work Digest: Part-time work, BIT, 1989, vol. 8, nr. 1, p. 32.
(28) Anchetele au demonstrat că pentru mulţi lucrători cu timp parţial, munca ce
o desfăşoară nu este rezultanta alegerii lor, ci este involuntară. Astfel, în
1982, 21% dintre femeile ocupate cu timp parţial în Australia şi 536.000
dintre cele din SUA, fac acest tip de activitate de nevoie, involuntar (Integrarea femeilor în economie, OCDE, Paris, 1985).
(29) Anchete în 120 întreprinderi din industria uşoară, transport, comerţ şi servicii în URSS au arătat că 75% din femeile ce lucrează ar prefera să fie
ocupate cu timp parţial.
(30) Ocuparea timpului şi preferinţele individuale, Pierre Weiss, în Travail et
societé, vol. 12, nr. 2, mai 1987.
(31) Le travail à temps partiel dans le monde, RIT, nr. 1/1990.
(32) Les problèmes du temps de travail dans les pays industrialisés, BIT, Geneva, 1988.
(33) În ţările est-europene se pare că sunt tot mai numeroase persoanele cu
locuri de muncă multiple, din nevoia de a avea un câştig mai mare (sursa:
Le travail dans le monde, cap. 3, “Pays à planification économique
centralisée: emploi, productivité et participation”).
(34) Les problèmes du temps du travail, op. cit.
(35) OECD Employment Outlook, iulie 1989, OCDE, Paris, p. 176-177.
(36) De exemplu: numărul mediu anual al naşterilor s-ar putea pondera cu un
coeficient aproximativ, rezultat din analizarea anterioară a ponderii femeilor
ce-şi întrerup munca pentru îngrijirea şi creşterea copiilor peste un an.

405

Anexa nr. 1
Ratele de participare*) pe sexe, în sexe, în ţările OCDE,
în anii 1973 şi 1988
Total

Ţări
Australia
Austria
Belgia
Canada
Danemarca
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Islanda
Irlanda
Italia
Japonia
Luxemburg
Olanda
Noua Zeelandă
Norvegia
Portugalia
Spania
Suedia
Elveţia
Turcia
Regatul Unit
SUA
America de Nord
OECD Europa
Total OECD
*)
1)

1973
69,8
65,1
63,5
66,7
75,9
71,7
67,8
68,8
57,1
71,3
63,5
58,7
71,7
64,8
57,6
64,5
68,7
64,0
62,7
75,5
77,7
75,8
73,0
68,4
68,2
67,2
68,3

1988
72,4
66,9
63,6
76,8
81,9
76,8
65,5
66,1
59,4
81,9
61,0
61,8
72,9
68,2
58,6
72,3
80,4
71,6
58,4
82,6
73,1
60,5
76,1
76,0
76,1
65,9
70,5

Bărbaţi
1973
1988
91,1
85,1
83,0
80,3
84,6
***
86,1
86,7
89,6
***
80,0
80,8
85,2
75,3
89,1
79,8
***
***
***
***
92,3
***
85,1
79,8
90,1
87,1
93,1
***
***
***
89,2
***
86,5
87,6
100,81)
84,9
92,9
77,5
88,1
84,8
100,61)
***
***
***
93,0
88,5
86,2
85,5
86,2
85,6
85,6
***
88,1
***

- în % Femei
1973
1988
47,7
58,7
48,5
53,7
42,5
***
47,2
66,9
61,9
***
63,6
72,8
50,1
55,7
49,6
52,3
***
***
***
***
34,1
***
33,7
44,2
54,0
58,3
35,9
***
***
***
39,2
***
50,6
72,9
32,1
59,1
33,4
39,4
62,6
80,3
54,1
***
***
***
53,2
63,7
51,1
66,8
50,7
66,8
46,1
***
48,1
***

Se calculează ca raport între forţa de muncă şi populaţia în vârstă de muncă.
Mulţi sub 15 ani lucrează, ratele de participare trecând astfel peste 100%.

Sursa: OECD Employment Outlook, 1989, p. 214.
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Anexa nr. 2
Structura lucrătorilor cu forme nonstandard de ocupare în ţări CEE
Ţările

Belgia
Danemarca
Franţa
Germania
Olanda
Regatul Unit
Media ţărilor
CEE

Pondera lucrătorilor ocupaţi pe cont
propriu în total
populaţie ocupată
bărbaţi
15,2
10,6
12,4
11,3
10,0
13,6
12,2

femei
12,2
9,6
10,0
6,2
8,5
5,8
8,7

- în % Ponderea lucrătorilor cu Ponderea lucrătorilor cu
muncă temporară (alţii timp parţial (alţii decât cei
pe cont propriu şi cu
decât cei pe cont propriu) în total populaţie muncă temporară) în total
populaţie ocupată
ocupată
bărbaţi
femei
bărbaţi
femei
4,6
10,2
1,3
15,3
10,2
10,7
8,1
33,7
4,8
4,9
2,9
17,0
8,9
9,6
2,2
25,2
5,4
9,7
7,0
37,5
4,3
6,4
3,2
32,5
6,3
8,6
4,1
26,8

Sursa: OECD Employment Outlook, 1989, p. 176-177.

Ponderea lucrătorilor în forme nonstandard de ocupare
în total populaţie ocupată în industrie, în Franţa, în 1985-1986
Tipuri de ocupare nonstandard (atipice)
Ocupaţi pe cont propriu
Lucrători familiali
Lucrători în agenţii temporare
Ucenicie
Persoane în pregătire
Contract pe durată limitată
Sursa: OECD Employment Outlook, 1989, p. 181.

Bărbaţi
17,0
1,0
0,6
0,9
0,4
1,5

- în % Femei
5,9
10,0
0,6
0,4
0,3
1,9
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Anexa nr. 3
Rata de participare la muncă a femeilor măritate*)
Ţara
SUA
Germania
Regatul Unit
Suedia
*)

1960
30,48
33,50 (1962)
34,38 (1963)
47,00 (1963)

1965
34,72
33,70
36,14
47,20

1970
40,79
35,60
39,82
56,10

- în % 1975
42,23 (1973)
39,10
40,73(1972)
66,20

Se calculează: [Numărul femeilor măritate în totalul forţei de muncă (inclusiv forţele
armate)] / (Populaţia totală a femeilor de 15 ani şi peste) × 100.

Sursa: Equal opportunities for women, OECD, 1979.

Ratele de participare la muncă a femeilor după numărul de copii
- în % Ţara
Suedia
Germania
Noua Zeelandă
Regatul Unit
Belgia
*)

Anul
1977
1975
1971
1971
1970

1copil
80,0
45,7
33,3
43,2
34,5

3 copii şi peste.

Sursa: Women and employment, OECD, 1980.

2copil
71,0
37,3
31,8
38,7
26,1

3copil
59,0*)
35,5*)
30,1
35,1
19,1

4(+)copii
27,1
30,8
12,6
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Anexa nr. 4
Participarea femeilor la activitatea economică în ţări
cu nivel de dezvoltare diferit, în perioada 1970-1985
*)

PIB/lo% femei în Forţa de
% femei în: diferite categorii profesionale
populaţia muncă Ştiinţifice, teh- Personal adminis- Muncitori ma- cuitor
activă
agricolă nice etc.; di- trativ şi comercial, nuali, conduc. (1984)
($)
totală
rectori şi cadre vânzători şi în serv.
transp.
Africa
- Africa de Sud
- Egipt
- Jamahiria A.L.
America de Nord
- Canada
- SUA
- Guatemala
America de Sud
- Argentina
- Brazilia
Asia
- Emiratele A.U.
- Iran
Europa
- RFG
- Austria
- Belgia
- Danemarca
- Spania
- Franţa
- Italia
- Norvegia
- Regatul Unit
- Elveţia
1)
- Bulgaria
1)
- Ungaria
1)
- Polonia
1)
- RDG
1)
- România
1)
- Cehoslovacia
1)
- Iugoslavia
1)
- URSS
*)

1)

34,9
8,9
7,8

27,5
3,7
16,1

45,9
30,2
19,2

55,8
19,6
6,7

7,1
7,7
1,1

2.316
621
11.968

39,9
41,5
15,0

23,0
19,9
2,3

52,9
48,9
40,5

63,2
64,9
47,6

14,0
18,5
14,2

13.284
15.406
1.220

27,5
27,3

6,4
13,2

54,8
59,2

40,4
44,6

11,3
11,2

5.462
2.059

5,7
16,3

8,0
20,8

20,4
26,7

8,0
7,7

0,1
22,4

30.233
2.241

37,7
40,2
33,8
44,3
24,1
39,6
31,7
40,5
38,7
36,8
46,2
44,4
45,4
45,7
46,2
46,4
38,4
48,3

51,3
47,9
18,9
21,7
13,9
33,5
34,4
29,3
20,2
26,5
48,8
36,3
47,7
38,7
65,6
41,0
44,7
52,0

41,0
45,8
44,1
60,1
39,2
41,4
46,2
53,4
38,3
30,9
51,0
47,2
49,8
***
44,4
41,6
46,3
***

57,8
65,0
51,7
64,7
49,8
62,1
36,5
71,0
60,0
56,2
77,5
67,0
68,6
***
***
75,5
46,7
***

14,6
15,0
15,7
24,2
12,8
15,6
17,0
14,5
17,1
17,5
34,5
28,2
24,7
***
16,8
29,0
17,5
***

10.056
8.591
7.847
10.577
4.200
8.991
6.115
13.246
7.587
14.313
2)
2.715
2)
1.663
2)
1.803
2)
5.730
***
2)
3.111
2)
3.103
2)
2.637

Clasificarea internaţională tip a profesiilor revizuită în 1958:
- personal de profesii ştiinţifice, tehnice, liberale şi asimilate;
- directori şi cadre administrative superioare;
- personal administrativ şi lucrători asimilaţi;
- personal comercial şi vânători;
- lucrători în servicii;
- agricultori; forestieri, pescari şi vânzători;
- muncitori neagricoli şi conducători mijloace de transport.

Date de recensământ, anchete.
Produs material net.
Sursa: Étude mondiale sur le rôle des femmes dans le développement, op. cit., p. 374-379.
2)
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Anexa nr. 5
Ponderea femeilor în elevii din învăţământul liceal
de diferite tipuri, în România
- în % Tip de liceu
- pedagogic
- economic
- sanitar
- de ştiinţe ale naturii
- de filologie-istorie
- de artă
- real-uman
- de matematică-fizică
- industrial
- agroindustrial

1950-1951
73,3
***
***
***
***
61,4
47,6
***
***
***

Ani şcolari:
1970-1971 1985-1986
84,9
95,1
69,9
80,1
83,3
91,9
***
77,9
***
77,3
53,8
52,9
50,5
***
***
55,1
25,4
48,7
54,1
47,3

1989-1990
94,5
77,5
91,2
79,4
77,1
50,4
***
52,8
47,6
47,0

Sursa: Anuare statistice ale României.

Anexa nr. 6
Orariile muncii cu timp parţial
Orariile muncii cu timp parţial variază de la orarul fix la orarul foarte
suplu. Principalele forme sunt:
a) munca cuprinsă între orele normale ce încep şi se sfârşesc la ore
fixe; este cazul muncii la jumătate de timp;
b) o combinaţie de orar suplu şi de muncă cu timp parţial în cadrul
unei săptămâni de muncă de durată specificată;
c) ore fixe la perioade de vârf ale zilei sau săptămânii;
d) schimburile de muncă ce prelungesc timpul de exploatare;
e) schimburi de muncă la sfârşitul săptămânii;
f) diferite amenajări în vederea partajului schimburilor de lucru;
g) orarii variabile oferite de patron cu sau fără un număr de ore minimal sau alte garanţii;
h) orarii variabile negociabile sau posibilitatea de a-şi alege orarul în
cadrul unui regulament;
i) munca cu timp parţial la convocare;
j) munca cu timp parţial intermitent reglementată printr-un contract
anual, sau de lungă durată, ce prevede un orar fix sau un orar variabil.
Sursa: Les problèmes du temp du travail.
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Anexa nr. 7
Politici active de promovare a egalităţii şanselor în ţările CEE
Politicile promovate prin programe speciale de către Comunitatea Europeană sunt nişte foarte bune exemple de încercare a facilitării îmbinării
tuturor sarcinilor femeii: social-productive şi casnic-matern-educative. Acţiunile pentru “egalitatea şanselor” au început în 1960, cu articolul 119 al Tratatului Comunităţii. Programele speciale de acţiune s-au constituit de trei ori,
în trei planuri pentru perioada 1982-1986, 1986-1990 şi ultimul, 1991-1994.
Din 1984, au început acţiunile “pozitive” (SUA – “affirmative action”) în politica ocupării femeii. Ele privesc femeia ca pe o categorie distinctă de lucrători şi-I oferă resurse preferenţial sau adiţional faţă de organizaţia “Women’s
local employment initiatives”. Ea încurajează femeile în demararea unor
afaceri, în domenii diferite, cu prioritate pentru proiectele inovative şi în crearea de locuri de muncă pentru femei (de exemplu: pentru până la 5 locuri
de muncă se acordă un sprijin de 1500 ECU/loc cu timp complet sau echivalent). Programul de acţiune al acestei organizaţii a condus la combaterea
şomajului feminin (1988-1989 au beneficiat de el 1200 persoane, din care
49% şomeri, 16% cu muncă neregulată şi peste 10% casnice). Alte măsuri
speciale contra şomajului în rândul femeilor, desfăşurate de toate cele trei
programe, sunt: a) dezvoltarea infrastructurilor pentru femei; b) crearea de
agenţii de plasare speciale în sprijinul egalităţii şanselor; c) stimularea promovării femeilor în sectorul public; c) identificarea cât mai corectă a tendinţelor şomajului între femei.
Pentru perioada 1991-1994 s-a creat programul NOW (New
Opportunities for Women), ce-şi va folosi bugetul de 120 mil. ECU pentru
promovarea ocupării femeii pe o piaţă unică (“single market”) la concurenţă
cu bărbaţii.
Sursa: Employment in Europe, 1991, Luxemburg, Office for Official Publications of the
European Communities, 1991.

Capitolul 7
SALARIUL – PÂRGHIE DE ECHILIBRU
PE PIAŢA MUNCII
Crearea unei veritabile pieţe a forţei de muncă şi funcţionarea corespunzătoare a acesteia reprezintă unul din procesele majore ale tranziţiei la
economia de piaţă. Imperfectă şi instabilă, piaţa muncii stabileşte şi gestionează volumul ocupării şi costul factorului muncă. Mărimea şi evoluţia preţului muncii – ca principal instrument de reglare – va influenţa atât echilibrarea funcţionării pieţei muncii ca atare, cât şi evoluţia costului producţiei, intercondiţionând astfel şi echilibrele pieţei produselor şi serviciilor, a celei
financiare, bancare etc. Fiind o componentă fundamentală a echilibrului
macroeconomic, integrarea politicii de venituri şi salarii în strategiile generale de dezvoltare, în politicile globale de gestionare a macroechilibrelor – cel
mai adesea a macrodezechilibrelor – reprezintă o restricţie indispensabilă
abordării raţionale, fundamentate ştiinţific a tranziţiei la economia de piaţă în
ţara noastră.
Liberalizarea pieţei muncii vizează, în esenţă, înlocuirea unei concepţii, a unui model de ocupare şi comportament al agenţilor economici rigid,
dirijat până la exagerare de la centru, a unui model care oferea o anumită
securitate a locului de muncă, respective securitatea unor venituri scăzute,
cu un model bazat pe eficienţă, competenţă, competiţie şi performanţă. O
astfel de tranziţie (1), mai ales în contextul perioadei prezente, de ajustări
structurale profunde ale economiei, este dificil de stăpânit, generează insecuritatea locului de muncă, şomaj, inflaţie, chiar sărăcirea unor largi categorii de forţă de muncă. În acest cadru general, salariul, ca preţ al muncii, va
trebui să acţioneze concomitent ca un incitator pentru muncă, calitate, competitivitate şi înnoire, ca un reglor al funcţionării pieţei muncii, al ajustării cererii şi ofertei de forţă de muncă, dar şi ca element al stabilităţii macroeconomice.

7.1. Salariul – mecanism de reglare a funcţionării pieţei forţei
de muncă
Pe piaţa muncii, salariul este principalul instrument de dimensionare a
volumului ocupării, de ajustare a cererii şi ofertei de forţă de muncă. Analizat de pe poziţiile şi prin prisma intereselor celor două categorii de agenţi
care se întâlnesc pe piaţa muncii – respectiv, proprietarul capitalului materi-
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al şi financiar (patronul) şi posesorul forţei de muncă (potenţialul salariat) –
salariul are o dublă natură: pe de o parte, pentru lucrător, ca proprietar privat al forţei sale de muncă, salariul reprezintă venit pentru consum şi acumulare personală, iar pe de altă parte, pentru posesorul de capital apare ca
element de cost pentru producţie.
Prin urmare, în timp ce forţa de muncă urmăreşte maximizarea salariului, patronul este interesat în minimizarea lui. Nivelul acestuia apare, deci,
ca rezultat al confruntării celor două tendinţe; favorizarea unuia sau altuia
dintre agenţi depinde de raportul dintre cererea fiecărui tip de muncă şi de
forţa de presiune pe piaţa acestora. De aici importanţa şi dificultăţile deosebite legate de dimensionarea nivelului salariilor, de stabilirea raporturilor de
salarii dintre meserii şi profesii etc.
Gradul, posibilităţile şi limitele de substituţie a acestui factor de producţie – forţa de muncă -, cu ceilalţi – materiali – sunt dependente de costul
acestora şi de situaţia pieţei. Astfel, dacă, spre exemplu, se constată:
a) creşterea preţurilor produselor şi serviciilor. În acest caz, dacă veniturile sunt în general scăzute, sporeşte oferta de forţă de muncă
pentru a compensa, cel puţin în parte, efectul creşterii preţurilor.
Când oferta depăşeşte un anume nivel, se încetineşte creşterea
legică a salariilor pe seama productivităţii muncii, uneori acţionând
chiar în sensul reducerii nivelului salariilor;
b) creşterea salariilor pe seama productivităţii muncii; această situaţie
atrage abţinerea participării la muncă a unor membrii de familie şi,
de aici, stagnarea sau chiar reducerea nivelului ocupării;
c) reducerea duratei muncii; dacă are loc în condiţiile menţinrii volumului producţiei şi a nivelului salariului, sporeşte cererea de produse şi de forţă de muncă etc.
Piaţa muncii, chiar în condiţii de funcţionare normală, se caracterizează printr-un grad înalt de rigiditate. Flexibilitatea salariilor este relativ redusă. Cu atât mai mult, la noi, în perioada de tranziţie, demararea procesului
de creare a acestei pieţe, în paralel cu escaladarea mişcărilor sindicale revendicative, ca şi necesitatea unor ajustări în politica salarială pentru adaptarea sa la condiţiile concurenţei şi competenţei au avut ca rezultat accelerarea creşterii costului salarial.
La scară macrosocială, importanţa salariului rezidă şi din faptul că reprezintă principala sursă de venit a majorităţii populaţiei; în ţările dezvoltate
cu economie de piaţă salariaţii reprezintă aproximativ 4/5 din populaţia activă, câştigurile obţinute din muncă salariată 70-90% din totalul veniturilor, iar
fondul de salarii atinge 60-70% din venitul naţional; în România – potrivit
informaţiilor de care dispunem – salariaţii reprezintă cca 2/3 din populaţia
activă, veniturile din salarii 75-80%, iar greutatea specifică a fondului de salarii în venitul naţional ajunge la 45-50%.
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7.1.1. Liberalizarea salariilor în 1990, transferul la nivel microeconomic al problemelor remunerării muncii a reprezentat unul din paşii importanţi ai formării şi asigurării condiţiilor funcţionării pieţei muncii. Ca rezultat,
între altele, a avut loc o creştere de ansamblu a cheltuielilor cu salariile. Astfel, în sumă absolută, fondul de salarii a crescut la nivelul economiei naţionale, în 1990 faţă de 1989, cu 8,7%; în 1991, curba creşterii s-a accentuat,
fondul de salarii fiind cu 93,9% mai mare în semestrul I faţă de aceeaşi perioadă a anului 1990; firesc, creşterea s-a diferenţiat pe tipuri de activităţi,
respective, a fost de 1,5 ori în comerţul interior, de 1,6 ori în industrie, de
1,8 ori în construcţii, de 2,35 ori în agricultură şi de 2,38 ori în transporturile
CFR – în sem. I 1991 faţă de sem. I 1990.
Datorită faptului că încă nu s-au modificat simţitor sistemele de salarizare, că firmele nu şi-au creat până în present o politică proprie în materie
de remunerare a muncii, în structura sa fondul de salarii nu a înregistrat
modificări spectaculoase.
Tabelul nr. 1
Structura fondului de salarii net, în industrie, pentru muncitori
Structura fondului de salarii
TOTAL, din care:
-salarii de bază potrivit încadrării
-premii şi alte stimulente
- indemnizaţii pentru concedii de odihnă
-sporuri
-fond participare angajaţi
-alte plăţi

1989
100,0
80,5
1,8
6,3
9,3
1,7
0,3

Sem. I 1990
100,0
82,3
1,4
5,3
9,8
0,3
0,9

- în % Sem. I 1991
100,0
75,7
1,7
5,6
14,2
1,5
1,3

Sursa: Publicaţiile CNS pe probleme de muncă şi salarii.

În raport cu nivelul mediu înregistrat în anul 1989, se remarcă o tendinţă clară de sporire a sumelor obţinute din sporuri şi alte plăţi şi, corespunzător, o reducere a celor acordate potrivit încadrării, acestea din urmă
rămânînd, însă, principala parte a salariilor, respectiv peste 2/3.
Pe domenii de activitate economică se constată, în primul rând, o diferenţiere în ceea ce priveşte greutatea specifică a salariilor de bază în fondul total de salarii (anexa nr. 1). În sem. I 1990 aceasta era cuprinsă între
68% în transporturi CFR şi 92,5% în agricultură (2). Tendinţa de reducere a
ponderii salariilor de bază se manifestă în toate domeniile de activitate analizate.
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Tabelul nr. 2
Evoluţia structurii fondului de salarii net, în unele domenii
de activitate, în sem. I 1991 faţă de sem. I 1990
Structura fondului de salarii
- Salarii de bază potrivit încadrării
-premii şi alte stimulente
-indemnizaţii pentru concedii de odihnă
-sporuri
-fond de participare angajaţi
-alte plăţi

puncte procentuale
Indus- Con- Agricul- Transpor- Comerţ
trie strucţii turăx) turi CFR interior
-2,5
-4,8
-9,3
-3,0
-5,7
+0,4
+0,9
+0,2
+1,9
+0,5
-0,1
-0,9
+1,3
+0,7
0,0
+4,0
+3,2
+1,8
+3,3
+0,4
+1,1
-1,3
+0,8
+2,0
+1,4
+0,3
+0,6
+0,7
+1,4
+0,7

*) Unităţi IAS, SMA şi întreprinderi AVICOLA.
Sursa: Prelucrat după publicaţiile pe probleme de muncă şi salarii ale CNS, 1990 şi 1991.

O scădere mai pronunţată se înregistrează în activitatea de transporturi, unde ponderea salariilor de bază acordate se reduce cu 9,3 puncte
procentuale, respectiv cu cca 15%, ajungând ca aceasta să reprezinte doar
58,7% din fondul de salarii net.
Tabelul nr. 3
Structura salariului mediu net lunar al unui muncitor din industrie
Salariul mediu net pe un muncitor, din care;
a) salariul de bază, din care;
- potrivit încadrării şi pentru munca prestată
-indexare-compensare
b) premii şi alte stimulente
c) indemnizaţii pentru concedii odihnă
d) sporuri
e) fond participare a angajaţilor
f) alte plăţi

1989 Sem. I 1990
3037
3296
2445
2713
2445
2713
X
X
55
46
191
175
282
323
52
10
12
29

- lei/lună Sem. I 1991
5322
4029
2604
1425*)
90
298
756
80
69

*) Media lunară a compensării-indexării nete.
Sursa: Calculat pe baza structurii fondului de salarii al muncitorilor din industrie şi a nivelului salariului mediu net lunar, prezentate de CNS în publicaţiile periodice pe probleme de muncă şi salarii.

În semestrul I 1991, un muncitor din industrie primea lunar mai mult
de ¼ din salariul său ca urmare a compensării creşterilor de preţuri; dacă la
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aceasta adiţionăm şi suma de 433 lei, reprezentând creşterea sporurilor
(datorată în cea mai mare parte a sa “reparaţiilor”), constatăm că un muncitor a primit lunar în plus aproximativ 1900 lei, respectiv cca 36% din salariul net, fără însă să muncească mai mult sau mai bine.
În condiţiile menţionate, liberalizarea salariilor, deşi necesară, nu a
condus la rezultatele scontate. Dimpotrivă, salariul nu operează, încă, în
mod corespunzător pe piaţa muncii, şi îşi îndeplineşte defectuos funcţiile de
recompensare a muncii, dereglarea funcţionării pieţii a cărui principal instrument este. O parte din aceste neajunsuri ţin de limitele sale naturale, iar,
o altă parte de condiţiile socioeconomice, de politica salarială promovată la
nivel guvernamental. Ca urmare, salariul, care prin definiţie este preţul
muncii prestate, include:
− sume tot mai mari ce ţin de protecţia socială (compensare-indexare);
− sporuri importante acordate ca “reparaţii” sub presiunea sindicatelor (pentru condiţii vătămătoare de muncă, pentru muncă grea etc.);
− plata lunară a unor sume ce nu au acoperire în producţie (în mod
frecvent s-a procedat la acordarea integrală a salariului, fără a
exista o acoperire în muncă efectivă prestată şi în rezultate).
În plus nivelurile negociate ale salariilor pe anul 1991 au fost slab, sau
chiar deloc, fundamentate economic. Acestea au fost, pe de o parte, rezultatul unor revendicări din partea sindicatelor, nesusţinute întotdeauna în
plan economic, iar pe de altă parte, s-au datorat reţinerii mangerilor în a-şi
exercita integral prerogativele. S-a făcut rabat funcţiilor şi calităţii negocierilor pentru venituri nominale mai mari dar care au fost sever sancţionate de
evoluţia salariului real. În consecinţă fondul de salarii a crescut substanţial,
nivelul ocupării s-a menţinut sau s-a redus uşor, în timp ce volumul producţiei în mod constant a scăzut şi, implicit, şi productivitatea muncii. Astfel, la
nivelul anului 1990, faţă de anul 1989, producţia marfă industrială s-a redus
cu cca 20%, cea din construcţii-montaj cu 38% şi cu cca 22% în transporturi, în timp ce fondul de salarii net pe economie (3) a crescut cu peste 6%.
Dacă ne raportăm la activitatea industrială care contribuie hotărâtor la
creerea venitului naţional, vom constata: o reducere însemnată şi continuă
a producţiei fizice şi o creştere pe seama preţurilor a valorii producţiei marfă
industrială cu cca 24% în semn. În 1991, faţă de media anului 1989; o diminuare considerabilă a productivităţii muncii pe salariat; o scădere cu 7% a
nivelului ocupării şi o sporire a salariului mediu net cu peste 9% în anul
1990 şi cca 80% în semn. În 1991 în raport cu media aceluiaşi an 1989.
Comparativ cu anul 1985 (4), valoarea producţiei marfă industrială
creşte cu 36,5%, numărul de salariaţi oscilează uşor, fiind cu doar 0,2% mai
mare decât nivelul anului de referinţă, productivitatea muncii pe salariat se
reduce cu peste 40%; salariul mediu net cunoaşte o creştere spectaculoa-
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să, în semn. În 1991 fiind cu 94% mai mare decât în 1985, menţinându-se
în cadrul corelaţiei cu producţia şi cu productivitatea muncii până în anul
1989; după această dată, evoluţia sa se autonomizează în raport cu ceilalţi
indicatori, “rupându-se” corelaţia cu aceştia.

Graficul nr. 1. Evoluţia unor indicatori economici ce caracterizează
activitatea industrială, în perioada 1985-sem. I 1991
Analizând, în continuare, dinamica salariului mediu net la nivelul economiei naţionale, constată că în sem. I 1991 faţă de acelaşi an 1985 creşterea acestuia a fost de cca 2 ori, cea mai mare parte, respectiv 90%,
realizându-se în perioada decembrie 1989-iunie 1991 (tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 4
Dinamica salariului mediu net, pe ramuri,
faţă de nivelul mediu pe economie
TOTAL ECONOMIE (în % faţă de 1985)
Total economie = 1,00
- Industrie
- Construcţii
- Agricultură
- Silvicultură
- Transporturi
- Telecomunicaţii
- Circulaţia mărfurilor
- Gospodărie comunală, de locuinţe şi alte prestări de

1988 1989 1990 Sem. I 1991
104,2 108,3 119,7
193,7
1,00
1,04
0,98
0,99
1,00
1,00
0,98
1,00

0,99
1,03
1,00
1,03
1,00
1,01
1,00
1,02

0,98
0,98
1,09
0,98
1,07
0,97
1,00
1,02

1,00
0,89
0,91
1,07
1,11
1,24
1,01
0,97
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1988 1989 1990 Sem. I 1991
servicii neproductive
- Învăţământ, cultură, artă
- Ştiinţă şi deservire ştiinţifică
Ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială şi culturală fizică
Raportul dintre ramurile cu dinamică superioară
Ecartul de variaţie, în procente:
Total
În sens pozitiv
În sens negativ

0,98
0,98
0,97
5/6

0,98
0,98
0,98
7/4

0,97
0,99
0,99
4/7

1,09
0,94
1,06
7/4

7
4
3

5
3
2

12
9
3

35
24
11

Sursa: Prelucrat după Breviarul statistic şi Muncă şi salarii – semestrul I 1991, Comisia
Naţională pentru Statistică, 1991.

Faţă de media pe economie, salariul mediu net cel mai ridicat, în
1985, s-a înregistrat în activitatea de construcţii (3288 lei), iar în sem. I 1991
în ramura transporturilor, în speţă transporturile CFR (6328) (anexa nr. 2).
Creşterea cea mai spectaculoasă s-a înregistrat în telecomunicaţii, respectiv de 2,4 ori, iar cea mai redusă în construcţii, de 1,7 ori.
Pe ramuri de activitate, sporurile înregistrate se diferenţiază destul de
mult; creşterea cea mai mare, de 3638 lei lunar, a fost în telecomunicaţii, iar
cea mai mică de 2112 lei, în agricultură; în raport de creşterea medie pe
economie variaţia a fost de la -20% la + 37%; creşteri peste medie s-au mai
înregistrat în transporturi CFR (3393 lei) şi învăţământ şi cultură, arată
(3136 lei). Cea mai defavorizată ramură sub aspectul evoluţiei salariului
mediu net a fost ştiinţa şi deservirea ştiinţifică, care a înregistrat constant un
raport subunitar, în ultimele şase luni în scădere chiar, iar cea mai avantjată
a fost activitatea de transporturi pe calea ferată (tabelul nr. 4); evoluţia acesteia din urmă a înregistrat constant ritmuri cu 7-11% superioare valorilor
medii pe economie. Prin urmare, ierarhizarea ramurilor şi activităţilor după
criteriul “importanţei economice” practic a fost bulversată, dar nu atât pe
seama reconsiderării conţinutului muncii, competenţei, distribuţiei capitalului
total în fix şi variabil etc; ci mai ales datorită acţiunilor revendicative, de presiune, a slăbiciunii inconsecvenţei organului decizional, salariile actuale fiind, în fapt, rezultatul raportului de forţă dintre sindicate şi stat, ca principal
patron.
7.1.2. Salariul real, respectiv salariul nominal ajustat prin indicele de
evoluţie a preţurilor, este, în fapt, pârghia de echilibrare a pieţei muncii. Pe
piaţă, acţiunea liberă a preţurilor şi salariilor se caracterizează printr-o antrenare reciprocă, dar nu în aceeaşi măsură, deoarece salariile nu pot fi
niciodată la fel de libere ca şi preţurile.
În general, în mod direct, salariile sunt rezultatul pieţei muncii, al interacţiunii dintre cererea şi oferta de muncă şi doar indirect sunt dependente
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de evoluţia preţurilor. “Corectarea” salariilor nominale în funcţie de preţuri şi,
de aici, variaţia puterii de cumpărare reflectată prin salariile reale fac necesară “actualizarea” lor; salariile nominale se reaşează (ex-ante în cazul României), dar în fapt în permanenţă rămân în urma evoluţiei preţurilor. Sub
acest aspect liberalizarea preţurilor şi a salariilor – ambelor acţiuni, de altfel,
insuficient pregătite – s-au concretizat într-o creştere mai mult sau mai puţin
nestânjenită, fără control, într-o cursă salarii-preţ generatoare de perturbări
şi blocaje materiale şi financiare, de inflaţie, de dezechilibre şi conflicte sociale (tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 5
Dinamica salariului nominal net, a preţurilor de consum
al populaţiei şi a salariului real, în anul 1991, pe luni

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

Indicele
salariului
nominal
net
115,5
113,5
117,5
178,5
216,9
224,1
237,4
236,7
263,6
282,5

- octombrie 1990 = 100,0 Indicele preţurilor de consum al populaţiei Indicele
salariuDin care:
Total
Produse ali- Mărfuri neali- Servicii lui real
mentare
mentare
158,1
137,3
188,9
137,5
73,1
169,2
142,9
206,3
147,0
67,1
180,4
161,3
213,5
151,5
65,1
228,2
255,8
225,0
175,9
78,2
239,8
258,4
245,8
188,0
90,5
244,5
254,1
258,9
194,2
91,7
267,7
281,6
283,7
205,1
88,7
297,6
330,0
301,1
222,3
79,5
319,4
352,9
323,6
240,0
82,5
352,6
386,7
361,4
262,6
80,1

*) Estimat.
Sursa: Buletin statistic de preţuri, nr. 11/1991, 12/1991, Buletin statistic de informare
publică, nr. 4/1991, 8/1991.

Faţă de creşterea medie a preţurilor de consum ale populaţiei de cca
3,5 ori în luna octombrie 1991, comparativ cu aceeaşi lună a anului 1990,
salariile nominale au crescut de numai 2,8 ori, iar puterea de cumpărare s-a
redus. Indicele salariului real înregistrează o scădere accentuată în primul
trimestru al anului 1991, ajungând la 65,1% în luna martie; după indexarea
din aprilie, acesta creşte la 91,7% în luna iunie şi apoi se reduce din nou,
dar într-o măsură mai mică. Cu toată creşterea salariilor nominale nete, a
indexărilor repetate, salariul real ajunge să fie la sfârşitul perioadei analizate
cu cca 20% mai mic.
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Dacă adâncim analiza, la nivelul preţurilor produselor de folosinţă curentă (exceptând acele produse şi servicii subvenţionate de stat) concluziile
se nuanţează deoarece preţul acestora este mult mai mare, respectiv de 5
ori la produse zaharoase, de 8 ori la cartofi, de peste 10 ori la hârtie de
scris, caiete şcolare etc. Pe grupe de mărfuri s-a înregistrat o dinamică mai
lentă la servicii (2,6 ori) şi una mai accentuată la produsele alimentare (3,9
ori); dacă în trim. I 1991 creşterea preţurilor la mărfurile nealimentare a devansat cu 50-60 puncte procentuale pe cea a produselor alimentare, după
luna aprilie raportul s-a inversat; cu excepţia lunilor iunie şi iulie, în care
mărfurile nealimentare au din nou o dinamică superioară, dar doar cu 2-3
puncte procentuale, creşterea preţurilor produselor alimentare faţă de cea a
celorlalte produse ce intră în consumul populaţiei s-a menţinut simţitor mai
ridicată (25-30 puncte procentuale). Acest fenomen, destul de puternic pentru o perioadă relativ redusă şi care tinde să se accentueze şi să se permanentizeze un timp mai îndelungat, însoţit fiind de subproducţie, generează
comportamente iraţionale, neeconomice şi exercită presiuni inflaţioniste.
7.1.3. În condiţiile prezentate, costul salarial (5) a crescut într-o măsură însemnată, cu deosebire pe seama celui indirect, care a evoluat “exploziv” (6).
Tabelul nr. 6
Mărimea şi structura costului salarial mediu pe economie

Cost salarial mediu, total, din care:
a) Cost direct, din care:
- salariu mediu net neindexat
- indexare netă
b) Cost indirect, din care:
- impozit
- contribuţie pentru asigurări sociale
- contribuţie pentru ajutor de şomaj
*)

1989
3981
3063
3063
x
918
460
458
x

1990
4788
3384
3259
125*)
1404
508
778
118

Sem. I 1991
8457
5476
4051
1425*)
2981
1236
1477
268

- lei/lună Sept. 1991
13890
8810
5677
3143
5070
2204
2425
441

Compensare-indexare netă medie lunară.

La nivelul economiei naţionale, costul direct al forţei de muncă (7)
creşte relativ lent în comparaţie cu celelalte elemente reprezentând cheltuieli salariale; creşterea salariului mediu net cu 10,5 % în 1990, 78,7% în
sem. I 1991 şi 288% în luna septembrie 1991 faţă de media anului 1989 s-a
datorat în proporţie de 39%, 60% şi, respectiv, de 55% indexării. În 1989,
costul indirect cu forţa de muncă însuma 918 lei/lună/salariat, reprezentând
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cca 1/3 din costul direct; după decembrie 1989, acest raport s-a micşorat la
1: 2,4 în 1990, 1:1,8 în sem.I 1991 şi 1:1,7 în septembrie 1991, costul indirect ajungând la cca 58% din costul direct în ultima lună analizată, respectiv 5070 lei/lună/salariat; dacă costul salarial direct pe o lună analizată,
respectiv 5070 lei/lună/salariat; dacă costul salarial direct pe o persoană a
crescut de cca 2,9 ori, costul indirect a crescut de 2 ori mai repede, adică
de 5,5 ori. Dar, cum indexarea nu reflectă muncă suplimentară, rezultă că
salariul net neindexat (8) de 4051 lei lunar, pe economie, plătit în sem. I
1991 a atras un cost cu forţa de muncă adiţional de 4406 lei (=1425 lei
indexare netă + 1236 lei impozit + 1477 lei CAS + 268 lei contribuţie pentru
ajutor de şomaj), iar pentru luna septembrie unui salariu mediu net pentru
producţie de 5677 lei i-a corespuns un cost adiţional de 8213 lei.
Tabelul nr. 7
Costul adiţional ce revine la 1 leu salariu net pentru producţie
- salariul mediu net neindexat (lei)
- cost adiţional (lei)
- cost adiţional la 1 leu salariu net pentru producţie

1989 1990 Sem. I 1991 Sept. 1991
3063 3259
4051
5677
918 1529
4406
8213
0,30 0,50
1,10
1,45

Prin urmare, costul adiţional ce revine la 1 leu salariu net pentru producţie a crescut faţă de 1989 de 1,7 ori în 1990 şi de peste 4,8 ori în luna
septembrie 1991. Indexarea salariului cu 13,41% în luna septembrie faţă de
perioada anterioară a făcut ca, în raport de media sem. I 1991, costul adiţional la 1 leu salariu net să se mărească cu 32%, astfel că, în prezent, pentru a plăti 1 leu salariu în costul producţiei se mai adaugă încă 1 leu şi 45 bani,
deci mai mult decât plata pentru munca ca atare consumată în producţie.
Fluctuaţia lunară, atât a salariului mediu net neindexat, cât şi a elementelor adiţionale acestuia, reflectă o individualizare a dinamicii celorlalte
componente ale costului salarial faţă de cea a salariului net pentru muncă
(graficul nr. 2).
Raportat la salariul mediu pentru producţie, în noiembrie 1990 – când
s-a conturat actuala structură a costului cu salarizarea personalului, elemente adiţionale salariului mediu net neindexat au sporit fiecare de peste
2,5 ori (anexa nr. 3). Ca rezultat al acestor modificări raportul faţă de salariul
mediu net neindexat a evoluat astfel:
− sumele reprezentând indexarea, în noiembrie 1990, când a demarat acest proces, erau 1/5 din salariul net; în septembrie 1991 au
ajuns să însumeze cca ½, respectiv o creştere de 2,5 ori;
− impozitul în 1989 era în proporţie de 1÷7, iar în septembrie 1991 a
ajuns la 1÷2,5;
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− contribuţia pentru asigurări sociale, iniţial tot în raport de 1÷7 în ultima lună a perioadei analizate a fost de 1÷2,3;
− contribuţia pentru ajutorul de şomaj în mai 1990 era în sumă absolută de cca 33 ori mai mică decât salariul net, iar în septembrie
1991 doar de 12,5 ori mai mică.

Graficul nr. 2. Dinamica raportului dintre salariul mediu net neidexat
şi celelalte elemente componente ale costului salarial
Toate aceste creşteri destul de însemnate şi cu un ritm superior faţă
de cel al sumelor plătite pentru munca desfăşurată în producţie a făcut ca
raportul iniţial din 1989, de 1÷3,3 a costului adiţional faţă de salariul
mediu net neindexat să se inverseze şi să fie de 1,5÷1 în luna septembrie 1991.
Urmare a tuturor mutaţiilor înregistrate, evoluţia costului legat de plata
muncii s-a diferenţiat de cea a salariului brut şi într-o măsură şi mai mare
faţă de cea a salariului net neindexat (graficul nr. 3). Acesta din urmă, în
perioada iunie-septembrie 1991, înregistrează o evoluţie descendentă,
asemănătoare celei de la începutul anului 1991; deci, într-o mică măsură
mai există o dependenţă a sa de rezultatele producţiei. Indexările periodice
cauzate de creşterea preţurilor şi generatoare, la rândul lor, de niveluri tot
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mai ridicate de preţ antrenează curba salariilor către o evoluţie mai fidelă
trendului acestora decât dinamicii producţiei. Astfel, cu toată starea tot mai
accentuată de subproducţie, prin negocierile salariale s-a obţinut o creştere
a salariului mediu net neindexat de cca 1,9 ori; adăugând indexarea, salariul
este aproximativ de 2,9 ori mai mare şi, luând în calcul şi impozitul, CAS-ul
şi contribuţia pentru ajutorul de şomaj, costul salarial sporeşte cu 348,9%
(anexa nr. 4).

Graficul nr. 3. Dinamica salariului net, a salariului brut
şi a costului salarial mediu pe economie
Faţă de creşterea sau descreşterea lunară a salariului mediu net pentru producţie, elementele ce se asociază în construirea preţului plătit pentru
munca salariată evoluează relativ independent (graficul nr. 4).
În raport de dinamica nivelului salariului mediu net neindexat, sumele
ce reprezintă compensarea creşterii preţurilor sporesc de 2,6 ori, cele pentru ajutorul de şomaj de 2,24 ori, impozitul de 2,14 ori, iar contribuţia pentru
asigurările sociale de 1,53 ori (anexele nr. 5 şi 6).
În structură, costul salarial evoluează de la raportul de 3,21÷1 salariu
net neindexat faţă de celelalte elemente, în anul 1989, la 0,7÷1 în luna septembrie 1991 (graficul nr. 5).
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Graficul nr. 4. Dinamica elementelor adiţionale salariului pentru muncă
faţă de evoluţia salariului mediu net neindexat
Reducerea permanentă a ponderii salariului mediu net neindexat în
favoarea celorlalte elemente, căderea sub 50% a greutăţii sale specifice în
costul total (41% în luna septembrie 1991), de la peste 75% în 1989, produce efecte negative însemnate în planul echilibrelor macroeconomice şi
agravează tensiunea socială (anexa nr. 7).
Evident, în condiţiile arătate, costul salarial pe unitate de output a
crescut. Fără a putea determina cu exactitate măsura în care această creştere a influenţat mişcarea preţurilor putem aprecia că a antrenat spirala inflaţionistă. Datele parţiale de care dispunem indică o creştere a costului salarial pe unitate de output cu 27,6% în 1990 şi cu 24,1% pe 9 luni din 1991
faţă de 1989, respectiv de la 145 lei cost salarial la 1000 lei producţie industrială la 185 lei şi apoi la 180 lei.
7.1.4. Corelaţia dintre salarii şi productivitatea muncii reprezintă
una din corelaţiile fundamentale ale economiei şi constituie, în acelaşi timp,
un principiu şi un criteriu al gestiunii resurselor de muncă, al ocupării şi folosirii forţei de muncă. Respectarea acesteia este, în fapt, motorul creşterii
economice. În mod normal, creşterea salariilor trebuie să fie inferioară creş-
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terii productivităţii muncii; în anumite situaţii conjuncturale, dar numai pe
perioade scurte de timp şi în spaţii teritoriale restrânse, această corelaţie
poate fi încălcată; în caz contrar, ea afectează profund şi pe durată echilibrele micro şi macroeconomice. Productivitatea muncii este bază a rentabilităţii, sursă a profitului, a investiţiilor şi, respectiv, creării de noi locuri de
muncă; este, totodată, criteriu şi măsură a eficienţei utilizării forţei de muncă, indicator al reglării consumului de muncă. În consecinţă, orice creştere
de salarii fără susţinere în planul productivităţii muncii, în rezultatele producţiei este, pe termen mediu şi lung, purtătoare de dezechilibre, generatoare
de efecte negative pentru societate şi pentru individ.

Graficul nr. 5. Structura costului salarial
Liberalizarea necontrolată a preţurilor în România şi, de aici, dereglarea raporturilor dintre ele, inclusiv în ceea ce priveşte forţa de muncă, a
spulberat această corelaţie, evoluţia fiecărei dintre elementele acesteia
derulându-se, aşa cum am arătat deja, după alte legi decât cele economice.
În acest fel, s-a rupt scheletul de rezistenţă al stabilităţii economice; facilităţile sociale acordate sub forma protecţiei sociale, nefiind susţinute de producţie, au epuizat resursele şi s-au repercutat multiplicat asupra activităţii
economice, producând blocaje în lanţ. În plus, suportarea protecţiei sociale
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de agenţii economici din profit a anulat capacitatea acestora de modernizare şi dezvoltare, dând un nou impuls creşterii preţurilor.
Privită prin prisma funcţionării pieţei muncii, a flexibilizării acesteia,
suscită interes abordarea – chiar succintă – a unor corelaţii parţiale, cum ar fi:
a) Relaţia cost salarial-cerere agregată de forţă de muncă, care
este importantă şi necesară deoarece:
− salariul real (alături de alţi factori) joacă un rol de bază în influenţarea ocupării; nivelul salariului real trebuie să fie suficient de ridicat
pentru a fi comparabil cu preţul de ofertă al forţei de muncă pe piaţa muncii şi a determina astfel pe lucrător să solicite un loc de
muncă;
− salariul nominal, la un anumit nivel al şomajului, exercită presiuni
pe piaţa muncii; acesta – de cele mai multe ori – este flexibil, întrun singur sens, cel al creşterii; în privinţa reducerii, comportamentul acestuia este mai degrabă rigid, deoarece este dependent de o
serie de factori, între care: salariul minim impus de legislaţie, o serie de sporuri obţinute prin convenţiile colective, politica de indexare în funcţie de evoluţia costului vieţii etc. Dacă au loc o serie de
mutaţii, cum ar fi schimbarea condiţiilor de muncă, modificarea
cuantumului ajutorului de şomaj, creşterea fiscalităţii sau chiar sporirea forţei sindicatelor, atunci apar presiuni ce determină mărirea
salariului nominal care, la rândul său, produce mişcări în nivelul
şomajului;
− într-o anumită măsură, creşterea flexibilităţii salariului real permite
acomodarea pieţei muncii la şocurile din economie, fără a genera
o creştere importantă şi pe termen lung a şomajului. Sub acest aspect, unii specialişti în domeniu apreciază că statele cu un nivel
înalt al centralizării procesului de negociere (Japonia, Austria, Elveţia) pot realiza mai uşor un consens social pentru ca, prin flexibilizarea salariului real, să poată controla şocurile.
Potrivit unor studii de econometrie privind modelarea salarială şi a
ocupării (9) s-a stabilit că, la un output neschimbat, o reducere cu 1% a salariului real determină pe termen lung o creştere a ocupării de 0,2-0,5% sau
mai mult.
Nu trebuie să uităm, însă, că salariul real nu este singura variabilă
importantă în determinarea volumului şi evoluţiei ocupării. Cererea agregată
reală este la fel de importantă ca şi stocul de capital, preţul materiilor prime
şi progresul tehnic. Studiile efectuate pentru Franţa (Artus, 1986) arată că,
în unele situaţii, nivelul cererii reale şi preţul materiilor prime, de exemplu,
pot fi mult mai importante în determinarea ocupării decât nivelul salariului
real. De fapt, estimările ecuaţiilor cererii de muncă făcute de Layard şi
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Nickell în 1985 au arătat o valoare a elasticităţii salariale pe termen lung
(1954-1981) de numai -0,1 (10).
b) Cererea de forţă de muncă este dependentă de mărimea şi
evoluţia costurilor fixe cu forţa de muncă (11).
Creşterea costurilor fixe cu forţa de muncă, în condiţiile în care costul
orar al muncii rămâne neschimbat, provoacă două efecte adiţionale asupra
cererii de forţă de muncă, respectiv:
− pe termen lung, raportul dintre nivelul ocupării şi timpul de muncă
se reduce. Dacă costul marginal pentru orele suplimentare necesare, în condiţiile folosirii stocului existent de forţă de muncă, este
mai mic decât costul căutării şi utilizării unor noi lucrători, atunci se
va renunţa la aceste angajări. Deci, viteza de răspuns, în planul
ocupării, la fluctuaţiile ciclice ale producţiei este frânată de costurile fixe. Are loc o deplasare de la modelul tipic al ocupării “reglat”
prin numărul persoanelor angajate, la unul atipic, funcţie de durata
muncii care este mult mai flexibilă şi, comparativ, mai economicoasă;
− are loc o schimbare a cererii relative de forţă de muncă a firmei
pentru lucrători cu calificări diferite, respectiv o substituţie muncămuncă; costul fix al forţei de muncă calificate este mai ridicat decât
cel al forţei de muncă mai slab calificate şi decât al celor ce lucrează cu timp parţial datorită neplăţii (integrale sau într-o anume
proporţie) a contribuţiilor în sistemele de asigurări sociale; de asemenea, costul este mai ridicat pentru cei cu vechime mai mare. De
aceea, în perioade de fluctuaţii ciclice se procedează la diferite
formule de pensionare anticipată a celor calificaţi şi concedierea
sau angajarea forţei de muncă mai slab calificate. Aceste schimbări pot genera o creştere a ocupării forţei de muncă mai slab calificate, dar depind în mod hotărâtor de elasticitatea mai mare a
ofertei de forţă de muncă mai slab calificate decât a celei de forţă
de muncă calificată.
În majoritatea ţărilor, costul fix cu forţa de muncă reprezintă cca 1/5
din totalul costurilor variabile cu forţa de muncă, respectiv între 10% în Grecia şi 26% în Marea Britanie. În România, sistemul ocupării depline “practicat” o perioadă îndelungată şi inexistenţa faptică a pieţei muncii au ignorat
importanţa evidenţierii acestor aspecte ale costului muncii; operarea unor
indicatori de forţă de muncă stabiliţi prin planul centralizat anula eficienţa
urmăririi acestor raporturi la nivelurile inferioare.
c) În plan microeconomic este oportună analiza raportului salariu
mediu-ocupare. Practic, aceasta înseamnă comensurarea influenţei factorilor specifici sectorului de activitate asupra salariului mediu. Între factori, din
acest punct de vedere, mai importanţi sunt: productivitatea marginală a
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muncii, gradul de sindicalizare, nivelul de calificare a forţei de muncă corelat
cu tehnologiile folosite, gradul de concentrare a pieţei produsului.
Ţinând seama de faptul că, în prezent, între multe firme româneşti
există mari diferenţieri salariale, chiar dacă desfăşoară activităţi similare,
urmărirea acestui raport la nivel de întreprindere ar permite fructificarea mai
bună a avantajelor comparative faţă de nivelul ramurii, ceea ce ar determina
efecte pozitive în indicatorii de rezultate ai acestora.
Pe ansamblu, studierea şi urmărirea corelaţiei salariu-productivitatea
muncii-ocupare permite comensurarea unor factori de influenţă asupra funcţionării pieţei muncii, a rolului real al salariului – ca instrument al reglării cererii şi ofertei de pe această piaţă – şi a posibilităţilor de acţiune în planul
forţei de muncă în procesul restructurării economiei româneşti. Pot fi astfel
evidenţiate:
− influenţa caracteristicilor specifice ramurii de activitate asupra salariului nominal;
− variaţia salariului mediu la schimbarea structurii forţei de muncă;
− raportul între variaţia salariului în industrie şi variaţia nivelului productivităţii muncii, care este în general pozitiv;
− variaţia nivelului salariului în produs, care influenţează cererea estimată de forţă de muncă şi determină, într-o anumită măsură, variaţia ocupării relative etc.
În acest scop se pot folosi diferite modele de analiză. În continuarie
prezentăm, cu titlu de exemplu, un asemenea model (12) cu 4 ecuaţii – prin
care se pot evidenţia:
− variaţia procentuală a salariului în veniturile nominale;
− diferenţa efectivă dintre modificarea salariului fiecărei ramuri industriale şi variaţia salariului mediu pe total industrie;
− nivelul ocupării ramurii;
− variaţia gradului de ocupare.
Ecuaţiile modelului sunt următoarele:
(1) ∆V ni = b o + b1 ∆V adi + b 2 ∆Ech i + b 3 ∆Fi + b 4 ∆Lni + b 5 Si + ε i
unde:
∆Vni - modificarea procentuală a venitului nominal;
∆Vadi - modificarea procentuală a valorii adăugate pe lucrător;
∆Echi - modificarea procentuală a valorii echipamentului;
∆Fi - modificarea absolută a ponderii femeilor în total persoane ocupate;
∆Lni - modificarea absolută a procentului lucrătorilor neproductivi în total persoane ocupate;
Si - nivelul iniţial al câştigului pe lucrător;
i - ramura industrială.
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(2)

∆Smed,,i = bo + b1∆Wi + b2∆Wi ʹ + b3∆Echi + b4 ∆Fi + b5 ∆Ln + b6Si + ε i
i

unde:
∆Smed i - diferenţa reală dintre modificarea salariului industriei (i) şi nivelul mediu pe total industrie;
∆Wi - diferenţa reală dintre productivitatea ramurii (i) şi nivelul mediu
pentru Wi inferioare mediei;
∆W’i - idem pentru Wi superioare mediei.
(3) Oi = bo + biC si + b2C mi + b3 K i + ε i
unde:
Oi - ocuparea în industria (i);
Csi - ponderea costului salarial în preţul produsului;
Cmi - ponderea preţului materialelor în preţul produsului;
Ki - stocul de capital.
(4) ∆Oi = bo + b1∆Sri + b2 ∆Pi + ε i
unde:
∆Oi - schimbarea ocupării în ramura (i);
∆Sri - modificarea salariului real afectat producţiei;
∆Pi - modificări în produsul real (aproximat prin indicele preţului de
vânzare en gros deflatat cu valoarea echipamentului).

7.2. Politica salarială
Instrumentul concret de reglare a cererii şi ofertei de muncă, de îmbinare a ocupării cu folosirea eficientă a forţei de muncă îl reprezintă la nivel,
la nivel micro şi macroeconomic, politica salarială. Pentru ca salariul să acţioneze, de o potrivă, ca pârghie a stimulării creşterii economice, ca sursă
de venit şi de sporire a nivelului de trai, politica de salarii trebuie să satisfacă concomitent o serie de cerinţe.
În primul rând, să asigure o corelaţie corespunzătoare între creşterea
producţiei şi cea a masei salariale, respectiv, între volumul masei salariale
şi cele ale bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă, între creşterea productivităţii muncii şi a salariului mediu. Altfel spus, politica de salarii, în mod normal,
stimulează creşterea productivităţii muncii, acţionând ca factor de stabilizare
macroeconomic, de menţinerea în limite convenabile a inflaţiei.
În al doilea rând, politica de salarii, inclusiv flexibilitatea salariilor reprezintă pârghii ale alocării şi reocupării forţei de muncă pe sectoare, ramuri, profesii, teritoriu ş.a.
În al treilea rând, politica de salariu trebuie să urmărească sporirea
caracterului incitativ al salariului, susţinerea – prin nivelul şi evoluţia sa – a
calităţii, a competitivităţii, performanţei.
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În fine, în al patrulea rând, politica de salariu trebuie să fie rezultatul
şi, totodată, să asigure concertarea intereselor agenţilor economici sau a
grupurilor de agenţi economici, ale partenerilor sociali atât sub aspectul recompensării participării la muncă, cât şi pentru stimularea rentabilităţii şi
sporirea producţiei, pentru reinvestire şi dezvoltare.
Pentru satisfacerea acestor cerinţe, este evident că la nivel macroeconomic, pentru a conduce la rezultatele scontate, politica de salarii este
necesar să fie concepută ca o componentă a strategiei economice globale –
alături de politica ocupării forţei de muncă, de politica fiscală, monetară, bugetară şi de credite, după cum, la nivel microeconomic constituie parte intrinsecă a strategiei firmei.
La nivel de firmă, politica salarială implică atât o latură internă, cât şi
una externă. Latura internă are în vedere modelarea şi susţinerea prin salariu a raporturilor de muncă din interiorul întreprinderii, respectiv dintre conţinutul muncii diferitelor meserii şi profesii, sfera de atribuţii a postului, evaluarea muncilor concrete şi a valorii omului, grilele de salarii şi modalităţile de
plată.
Latura externă a politicii de salarii vizează o anumită “aliniere”, realizată prin mecanisme de piaţă, între nivelul şi structura salariilor plătite şi
cele practicate de alte firme din ramură şi (sau) din teritoriu, cel puţin pentru
profesiile şi meseriile cheie.
În felul acesta, firmele reuşesc să-şi conserve nucleul de bază al forţei de muncă. Salarizarea în cadrul firmei, realizată în baza unui sistem mai
mult sau mai puţin propriu, are o structură a salariilor compatibile cu natura
activităţii şi obiectivele economice generale promovate; are un “optim de
salarizare” al ei, care se poate desfăşura între cele două variante limită:
a) un nivel prea ridicat al salariilor care consumă bani ce ar putea fi
investiţi în extinderea intreprinderii sau în plata dividendelor
actionarilor, încetând creşterea economică şi, în condiţiile unei
oferte insuficiente, “stimulând” inflaţia;
b) un nivel scăzut al salariilor care nu stimulează performanţa, nu
asigură cointeresarea mai ales pentru forţa de muncă înalt calificat
(aceasta măreşte fluctuaţia forţei de muncă şi, implică, costurile firmei cu recrutarea personalului).
Alegerea politicii salariale a firmei este dependentă de un ansamblu
de factori, cum sunt:
− cadrul legislativ în domeniul formării salariului, care, indirect, obligă
la respectarea restricţiilor politicii guvernamentale;
− capacitatea şi puterea revendicativă a organizaţiilor salariaţilor şi a
reprezentanţilor acestora;
− posibilităţile financiar ale firmei de a-şi plăti salariaţii, de a asigura
creşteri de salarii;
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− evoluţia raportului dintre salarii şi productivitatea muncii, pe de o

parte, şi dintre salarii şi indicele costului vieţii, pe de altă parte;
− raportul dintre nivelul de salarizare al firmei şi cel practicat de întreprinderi similare.
Realizarea scopului politicii salariale de asigurare în cadrul firmei a
unor niveluri şi raporturi de salarii întemeiate pe rezultatele muncii, remuneratorii, comparabile şi care să susţină competitivitatea depinde, în mod hotărâtor, de sistemele de salarizare practicate. Ele sunt cele care înglobează în
mod corect toate condiţiile şi restricţiile politicii salariale a firmei.
În procesul reformei economice din România, al liberalizării salariului,
s-a trecut responsabilitatea construirii şi aplicării sistemelor de salarizare la
nivelul firmelor unde se află, în fapt, centrul de greutate al politicii salariale.
Necesitatea şi oportunitatea acestei orientări, în opinia noastră, nu
poate fi pusă în discuţie. Din păcate, o serie de fenomene – de natură diferită – au limitat de la început finalitatea scontată, şi anume aceea a promovării unor sisteme de salarizare adecvate atât condiţiilor economice generale
ale României, cât şi a celor specifice ale firmelor. Între acestea se numără:
− pregătirea insuficientă a cadrului necesar liberalizării salariilor, atât
sub aspect economic, al condiţiilor “cerute” de piaţa muncii, cât şi
al celor atitudinale, manageriale etc.;
− viteza mult prea mare imprimată transformărilor într-un domeniu în
care se întâlnesc agenţi economici şi (sau) parteneri sociali cu interese, cel puţin aparent, diferite, în care se manifestă şi are o
pondere însemnată comportamentul inerţial;
− constituirea anevoioasă a structurilor de negociere şi slabă reflectare – sub aspect instituţional şi organizatoric – a noii legislaţii; raportul de forţe dintre partenerii sociali a fost şi se menţine inegal,
generând efecte iraţionale în planul politicii salariale;
− căderea, în planul aplicării practice, a sistemului de normare a
muncii şi, respectiv, fractura dintre cantitatea, calitatea şi rezultatele muncii şi salariu.
Liberalizarea salariilor nu a fost însoţită, cum era firesc, de evaluarea
şi ierarhizarea muncilor, a aportului şi competenţei emancipată dintr-un sistem de salarii excesiv de centralizat, inteprinderea s-a văzut “obligată” să-şi
stabilească mai mult arbitrar “noi” sisteme de salarii. În consecinţă, noile
sisteme de salarizare apar, în fapt, ca o transpunere mecanicistă a grilelor
de salarizare vechi fără să se ţină seama de parametrii proprii de producţie
şi eficienţă, de caracteristicile demoeconomice-sociale ale forţei de muncă
ocupate etc. Prin “consultare reciprocă” s-a ajuns la aplicarea aceloraşi grile
salariale în unităţi cu specific diferit.
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Pentru a intra în “normalitate”, noua rundă de negocieri (din 1992) va
trebui în mod necesar să fie precedată de construirea unor scări salariale
proprii fiecărei firme, care să ţină seama de:
− principiile economice generale de construire a salariului, a raporturilor acestuia cu ceilalţi, parametri economici, financiari şi sociali ai
firmei;
− restricţiile impuse de reglementările legale;
− faptul că nu se construieşte pe un teren viran; fără discuţie, mai
mult de 4 decenii de aplicare a unui anumit sistem creează o inerţie greu de depăşit; însăşi practicarea sa pe o perioadă îndelungată impune o preluare selectivă, o negare parţială şi dezvoltarea
acelor elemente ce se pot menţine şi adapta mecanismelor pieţei
concurenţiale;
− necesitatea preluării cu discernământ şi adaptării constructive a
unora din elementele practicii internaţionale privind sistemele de
salarizare.
Al doilea pas ar fi acela al conturării politicii salariale a firmei, care luând în considerare restrucţiile sociale în materie de salarii (asigurării, corelarea cu costul vieţii etc.), să susţină ocuparea eficientă a personalului şi
sporirea productivităţii (13).
În condiţiile prezente, perspectiva pentru noile negocieri salariale se
anunţă nefavorabilă: producţia în scădere, degringolada normării muncii,
indexările repetate, menţinerea politicii salariale “de solidaritate”, a unui nivel relativ constant şi ocupării ş.a. sunt doar câteva din “limitele” care nu pot
fi evitate.
Eforturile în domeniul plăţii muncii care ar putea sprijinii în mod real
reforma, se cantonează în două mari direcţii: una vizează liberalizarea salarială, iar a doua problema indexării.
În primul rând, salariul trebuie să devină realmente un instrument de
acţiune şi control al gestionării forţei de muncă. Liberalizarea salariului individual a deschis canalele de influenţare a ocupării, dar limitarea creşterii
acestuia prin impozit – peste un anumit nivel – dincolo de dificultăţile de
calcul şi urmărire, a amendat comportamentele bazate pe iniţiativă, implicare etc. prin atenuarea modalităţilor de recompensare. Trecerea de la sistemul de impozitare suplimentară a salariilor individuale, ale căror creşteri depăşesc un anumit procent, la cel al “amendării” creşterii fondului de salarii,
credem că poate fi mai potrivit pentru “stăpânirea” mişcării masei salariale;
astfel, firmele sunt lăsate să-şi gospodărească mai judicios sumele de care
dispun pentru plata lucrătorilor săi, stimulându-se – între altele – ocuparea
eficientă şi recompensarea creşterii productivităţii individuale. În acest fel,
firma exercită un autocontrol mai drastic asupra întregului fond şi, în acelaşi
timp, are o libertate mai mare în dimensionarea salariilor individuale.
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În al doilea rând, pentru etapa actuală, o problemă deosebită o reprezintă modalitatea de indexare a salariilor în raport de evoluţia preţurilor, respectiv cuantumul indexării şi modul cum se aplică şi, respectiv, capacitatea
agenţilor economici de a suporta “costul” indexării:
a) Compensările succesive acordate au avut ca rezultat creşterea salariului mediu net pe economie cu 23% în luna noiembrie 1990, cu cca 40%
în luna mai 1991, cu 13,41% în luna septembrie şi 12,5% în noiembrie.
Modul în care s-a aplicat această indexare a fost însă diferit (14).
Primele două indexări s-au făcut în sumă fixă şi au avut ca rezultat o creştere a salariului cu cca 80% pentru muncitori şi aproximativ 20% pentru specialişti, accentuând astfel nivelarea veniturilor, proces început, de altfel, cu
câţiva ani în urmă. Efectele unei atari măsuri au accentuat migraţia forţei de
muncă calificate şi au inhibat interesul pentru muncă. Includerea compensării în salariul de bază şi prin negocierile ulterioare s-a ajuns, practic, ca de
aceste sume să beneficieze toţi salariaţii. Indexările din septembrie şi noiembrie-decembrie s-au realizat liniar prin creşterea generală a fondului de
salariu cu respectivul proiect. Diferenţe au apărut în modul de aplicare: prin
suportarea fondurilor suplimentare de la buget salariaţi publici au beneficiat
integral de indexare, pe când angajaţilor societăţilor comerciale li s-au acordat aceste sume în măsura în care firmele au avut disponibilităţi financiare
proprii. Pentru acestea din urmă, acordarea indexării a avut un relativ caracter indicativ în sensul că, după asigurarea noului nivel al salariului minim pe
economie, procentul acordat putea fi diferit, dar nu mai mare decât cel stabilit la nivel naţional.
Făcându-se după două runde de compensare în sumă fixă şi după
încheierea unor negocieri salariale soldate cu rezultate destul de precare în
multe privinţe, indexările din lunile septembrie-noiembrie-decembrie au perpetuat, în fapt, starea anterioară, raporturile între salarii rămânînd în mod
relativ cele rezultate după luna mai 1991.
b) Sumele acordate după compensare, trecând în sarcina agenţilor
economici, i-au obligat pe aceştia să-şi reducă profitul net şi, eventual, pentru supravieţuire, să opteze pentru eliberare de personal sau pentru o nouă
creştere de preţ, evident cu efecte inflaţioniste.
În lipsa informaţiilor concrete, pentru a evidenţia efectele negocierii
salariale şi ale indexării am recurs la unele calcule ipotetice, pornind de la
starea de fapt existentă în anul 1989 într-o întreprindere din industria prelucrătoare.
În variantele de calcul prezentate am considerat constante nivelul şi
structura producţiei şi productivitatea muncii; am apreciat, de asemenea, că
modalitatea de salarizare practicată în 1989 corespunde profilului întreprinderii şi, deci, se menţine acelaşi sistem de salarizare.
În toate variantele valoarea costului material a sporit pe seama preţurilor de 2,5 ori.
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Tabelul nr. 8
Variante de evoluţie a nivelului ocupării în funcţie de variaţia
salariului mediu pe o persoană
1989 Varianta mai 1991

Număr de personal
Salariul mediu net pe o persoană (lei)
Salariul brut (inclusiv sporul de vechime –
9%) pe o persoană (lei)
Cost salarial lunar total (mil. lei)
Ponderea costului salarial în total cost (%)
Cheltuieli materiale (mil. lei)
Cost total (mil. lei)

Varianta septembrie 1991
A
B
C
D
E
F
1500 1500 1500 742 1200 1058 1200
2800 5770 4900 4720 4900 5557 5352
3479 8043 6558 6558 6508 7437 7381
6,1 15,2 12,4 6,1 9,9
9,9
18 18 15,2 8,1 12,5 12,5
27,7 69,2569,2569,2569,25 69,25
33,8 84,4581,6575,3579,15 79,15

11,2
13,9
69,25
80,45

Notă: Se face abstracţie de celelalte elemente ce intră în cheltuiala cu munca vie în afara
cheltuielilor cu salarizarea.

Varianta A a luat în calcul creşterea tot în proporţie de 25% şi a costului salarial; aceasta a permis întreprinderii: să îşi menţină numărul de personal, să suporte în întregime indexarea de 2 mil. 100 lei/lună salariat şi să
acorde la negociere o creştere medie de salarii de 31%. În aceste condiţii,
costul total al producţiei creşte la rândul său de 2,5 ori.
Varianta B porneşte de la premisa menţinerii numărului de personal
şi a indexării salariului mediu care rămâne la nivelul anual 1989. Ca rezultat,
deci, doar prin suportarea indexării lunare costul salarial se dublează; costul
total al producţiei creşte într-o măsură mai mică decât creşterea costului
material respectiv de cca 2,4 ori, iar greutatea specifică a costului salarial
se reduce cu 2,8 %.
În varianta C considerăm că firma nu-şi poate permite să mărească
costul salarial şi deci aceasta rămâne la nivelul anului 1989 şi îşi propune
să plătească salariaţilor săi un salariu egal cu cel minim pe economie, deci
un salariu net indexat de 4720 lei (din care 2100 reprezintă compensarea).
În acest caz, este nevoită să-şi păstreze doar jumătate din salariaţi, ceea ce
nu îi permite continuarea activităţii, deci se găseşte în situaţia de a-şi înceta
activitatea.
Pentru varianta D am opinat că numărul minim de salariaţi necesar
pentru menţinerea în starea de funcţiune a întreprinderii este de 1200 persoane, vor fi concediaţi 300; de asemenea, pentru evitarea eliberărilor voluntare, a menţinut salariul mediu net din 1989, indexat. Altfel, fondul de salarii a creşcut cu 63% costul total a crescut cu 234% din care în proporţie de
8,4% pe seama majorării costului salarial.
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Varianta E, dacă admitem că firma nu dispune de sume suplimentare
pentru a acoperi indexarea din luna septembrie, atunci – în limitele aceluiaşi
fond de salarii din variante D, respectiv de 9,9 mil. lei lunar -, întreprinderea
poate asigura loc de muncă doar pentru 1058 persoane, deci mai puţin decât limita tehnologică de 1200 persoane ocupate şi, deci, îşi va înceta activitatea.
În ultima variantă – F – nivelul ocupării se menţine la 1200 persoane
– pentru a nu efectua într-o mare măsură partea din profit destinată tehnologizării, salariaţii acceptă reducerea temporară a salariilor cu cca 4%; costul salarial creşte cu 12,5% şi va afecta profitul ca 1,3 mil. lei; costul total va
spori cu 238 %, din care în proporţie de 11% pe seama salariilor.
În cazul reducerii producţiei – stare de fapt frecvent întâlnită în întreprinderi – capacitatea de susţinere a indexărilor se diminuează şi mai mult.
Calculele prezentate mai sus ne conduc spre reconsiderarea rolului
“exploziei” costului salarial, vis-a-vis de inflaţie. Indexarea salariilor nu
crează o legătură directă, logică, între creşterea preţurilor şi sporirea salariilor. Creşterea salarială înregistrată în septembrie 1991, comparativ cu luna
octombrie 1990, este inferioară cu cca 25% sporirii generale a preţurilor.
Ponderea salariilor (a costului salarial) în costurile totale pentru producţie
este sub ¼. Chiar dacă am avea în vedere şi munca încorporată în aval, în
materii prime, semifabricate, subansamble etc.; nu am putea aprecia că
“explozia” costului salarial este principalul responsabil al creşterilor
de preţ, al amplorii şi vitezei actuale a spiralei inflaţioniste. Rămâne
totuşi un incitator permanent al creşterii preţurilor, numai şi pentru
faptul că orice creştere a preţurilor produselor şi serviciilor declanşează noi presiuni sociale pentru măriri de salarii. Ultimul impuls (dar, probabil, nu cel din urmă) este dat de trecerea la convertibilitatea internă. Un
exemplu ipotetic al efectelor ce pot apare în materie de salarizare, ca urmare a unificării cursurilor de schimb ale leului în raport cu valutele liber convertibile, în speţă faţă de dolarul SUA. Va fi prezentat succint în continuare
(tabelul nr. 9).
În demersul nostru am determinat influenţa utilizării cursului de 180
lei/$ asupra costului unui produs cu desfacere pe piaţa externă; 50% din
volumul producţiei este destinat consumului populaţiei, deci pieţei interne.
Pentru simplificarea calculelor am considerat că: preţul de desfacere al
acestui produs va fi influenţat numai de evoluţia costului total de producţie;
costul cu munca vie este reprezentat numai de cheltuielile cu plata salariilor
muncitorilor; raportul dintre consumul de muncă vie şi consumul materializat
este 1:4, salariul mediu nominal net în varianta iniţială este de 10.000 lei
lunar.
Pentru toate variantele prezentate am considerat o creştere a costului
cu materiile prime şi materiale (import direct şi indirect) de 219,2% şi a
combustibilului (inclusiv energie electrică) de 3 ori.

435
Tabelul nr. 9
Variante de evoluţie a salariului real, ca urmare a introducerii
convertibilităţii interne a leului
Varianta
iniţială
Unităţi %
monetare
PREMISE
- indicele preţului materiilor
prime şi materialelor, din care:
*din import
a)
*din ţară
- indicele preţului la combustibil
-indicele salariului mediu
nominal net
Costul total, din
care:
*cost cu munca
b)
vie
*cheltuieli cu
materii prime şi
materiale, din
care:
- materii prime
din import
-materiale şi
semifabricate
din ţară
*cheltuieli cu
combustibilul
* cheltuieli cu
amortizarea
REZULTATE
-Indicele de
creştere a preţului produsului
d)
x) Cazul A
-indicele salariului real
-variaţia puterii
de cumpărare
e)
x) Cazul B
-indicele salariului real

V1

V2

V3

V4

V5

Unităţi
monetare

%

Unităţi
monetare

%

Unităţi
monetare

%

Unităţi
monetare

%

Unităţi
monetare

%

-

x
x
x

-

219,2
300,0
125,0

-

219,2
300,0
125,0

-

219,2
300,0
125,0

-

219,2
300,0
125,0

-

219,2
300,0
125,0

-

x

-

300,0

-

300,0

-

300,0

-

300,0

-

300,0

-

x

-

100,0

-

300,0

-

150,0

-

112,5

-

112,5

-

100,0 237500 100,0 207500 100,0 200000 100,0 112500

100000 100,0

-

20000 20,0 197500 10,1 60000 25,3 30000 14,5 22500 11,3

-

-

65000 65,0 20000 72,2 142500 60,0 142500 68,7 142500 71,3

-

-

35000 35,0 105000 53,2 105000 44,2 105000 50,6 105000 52,5

-

-

30000 30,0 37500 19,0 37500 15,8 37500 18,1 37500 18,8

-

-

10000 10,0 30000 15,2 30000 12,6 30000 14,5 30000 15,0

-

-

5000

5,0

5000

2,5

5000

2,1

5000

2,3

5000

2,4

-

-

-

x

-

197,5

-

237,5

-

207,5

-

200,0

-

225,0

-

x

-

50,6

-

126,3

-

72,3

-

56,3

-

x

-

-49,4

-

+26,3

-

-27,7

-

-

43,7

-

50,0
50,0

-

x

-

91,1

-

-

-

-

-

102,3

-

100,0
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Varianta
iniţială
Unităţi %
monetare
-variaţia puterii
de cumpărare

-

x

V1

V2

V3

V4

V5

Unităţi
monetare

%

Unităţi
monetare

%

Unităţi
monetare

%

Unităţi
monetare

%

Unităţi
monetare

%

-

-8,9

-

-

-

-

-

+2,3

-

0,0

a)

Se consideră o influenţă indirectă de +25% asupra materialelor sau semifabricatelor de
la furnizori interni.
b)
S-a considerat că la 1 leu salariu nominal net (indexat) costul indirect este de cca 0,57
lei.
c)
Pentru produsele ce se vor desface pe piaţa internă.
d)
În cazul A, indicele de creştere a preţului acestui produs corespunde creşterii medii a
preţurilor produselor de consum şi a serviciilor pentru populaţie.
e)
În cazul B – acest produs participă cu 10% la coşul de consum al populaţiei, iar preţul
celorlalte produse rămâne neschimbat.

În varianta V1 am determinat noul cost al producţiei în cazul în care
se modifică doar preţul de achiziţionare la import, de la 60 lei/$ la 180 lei/$.
Preţul produsului creşte astfel de cca 2 ori. Deoarece salariile nu se modifică, puterea de cumpărare se reduce la jumătate în cazul A şi cu 8,9% în
cazul B. Ponderea cheltuielilor cu salariile în costul total se reduce de la
20% la 10,1%.
Varianta V2 consideră cazul în care salariile cresc în aceeaşi proporţie
cu valoarea materiilor prime şi materialelor din import, deci de 3 ori. Ca rezultat, costul cu salariile se majorează, ajungând la ¼ din cel total. Prin sporirea de 2,37 ori a indicelui preţului produsului, datorită creşterii într-o mai
mare măsură a salariilor, puterea de cumpărare ar putea creşte cu 26,3%.
Dacă s-ar acorda un indice de creştere a salariului nominal net de
150% - V3 – preţul produsului ar fi de cca 2,1 ori mai mare, iar salariul real
în această situaţie se va diminua cu cca 28%.
Variantele 4 şi 5 pornesc de la un spor de salariu de 12,5%. Deoarece preţurile la materii prime, materiale şi combustibil sunt pe ansamblu de
2,3 ori mai mari, preţul produsului va fi de 2,08 ori mai ridicat, ceea ce va
determina o reducere a puterii de cumpărare cu peste 40% în cazul A. Considerăm în ultima variantă că preţul astfel rezultat l-a depăşit pe cel de pe
piaţa internaţională şi, deci, pentru a menţine volumul exportului, producătorul va trebui să vândă producţia respectivă la o valoare mai mică cu cca
14% decât cea de pe piaţa internă. Neavând alte surse de acoperire a acestor pierderi, firma a procedat la majorarea corespunzătoare a preţului intern,
care va fi astfel de 2,25 ori mai mare în raport de preţul din varianta iniţială.
Prin această deplasare a costului suplimentar asupra produselor ce se vor
desface pe piaţa naţională, puterea de cumpărare faţă de nivelul din varianta 5 se reduce cu 6,3 puncte procentuale în cazul A; dacă acest produs re-
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prezintă 10% din consumul populaţiei, atunci puterea de cumpărare se reduce doar cu 2,3% - cazul B.
Din prezentarea variantelor de mai sus se constată că, prin unificarea
cursurilor de schimb ale leului, cresc preţurile produselor ce încorporează –
direct sau indirect – materii prime, semifabricate, energie, combustibil etc.
din import şi, implicit, este influenţată puterea de cumpărare a populaţiei. În
funcţie de evoluţia salariului mediu nominal net efectul asupra salariului real
va fi diferit (graficul nr. 6). Considerând creşteri de 0-3 ori ale salariului nominal net, salariul real a evoluat astfel:
− la un indice de creştere de la zero la 221%, puterea de cumpărare
se reduce;
− la o sporire de cca 2,22 ori, salariul real rămâne constant;
− la un indice mai mare de 2,22 ori a salariului nominal net, puterea
de cumpărare a salariaţilor creşte.

Graficul nr. 6. Indicele de preţ al produsului, indicele
salariului nominal net şi indicele salariului real
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Pe de altă parte, salariile nominale nete sporite atrag, la rândul lor,
preţuri mai mari: dacă creşterea de salarii este nulă, indicele de preţ al produsului ajunge la 197,5%, iar dacă sporul de salarii este de 300%, atunci
preţul creşte de 2,375 ori. Deci, în condiţiile prezentate, o mărire de salarii
de până la 300% antrenează o creştere a preţurilor de până la 120,25%, şi
anume de la un indice de preţ de 197,5% rezultat în urma trecerii la convertibilitatea limitată a leului, la unul de 237,5%.

7.3. Negocierea salariilor. Rolul lor în funcţionarea pieţei
muncii
Instituţia “negocierii” s-a impus, treptat, ca modalitate fundamentală
de reglementare a ansamblului relaţiilor colective de muncă, inclusiv de stabilire a salariilor şi modelare a raportului cerere-ofertă pe piaţa muncii.
Sub aspect constructiv, organizaţional şi funcţional, “negocierea” reprezintă un proces complex, întemeiat pe principii, structuri şi regului de
funcţionare bine precizate. Practic, există o tehnică a negocierilor cu o serie
de particularităţi temporale şi (sau) spaţiale determinate de caracteristicile
arealului economic, de amploarea şi raportul de forţe dintre partenerii sociali, de tradiţie etc.
Din ansamblul problematicii care face obiectul negocierii, în studiul de
faţă ne vom cantona numai asupra negocierii salariale, deoarece:
− în primul rând, pentru România, aceasta, în mod practic, este o
modalitate nouă de stabilire a condiţiilor de plată a muncii. Se trece
de la sistemul centralizat, administrativ de salarizare la unul bazat
pe libertatea agenţilor economici în construirea sistemului de salarizare, pe determinarea relativ independentă a nivelului şi creşterii
salariilor;
− în al doilea rând, premisele de la care pornim imprimă în mod inevitabil mecanismului concertării o serie de particularităţi organizaţionale şi de funcţionare;
− şi, în al treilea rând, considerăm că în materie de salarii negocierea, desfăşurată la diferite niveluri ierarhice, reprezintă cadrul cel
mai adecvat de întâlnire a partenerilor sociali şi de soluţionare a
problemelor de interes comun, de realizare a consensului social.
Fără a pierde legătura cu cererea şi oferta de forţă de muncă, nivelul
salariului negociat exprimă raportul de forţe dintre partenerii sociali – sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor, organizaţiile patronale sau patronii şi, în
unele formule, reprezentanţii statului (factori guvernamentali) (schema nr. 1).
Acest raport de forţe este determinat, în principal, de gradul de organizare a participanţilor la negocieri, de capacitatea de susţinere a propriilor
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puncte de vedere, de situaţia economico-financiară a firmei, de gradul de
participare a salariaţilor la eforturile de dezvoltare ale firmei.
Schema nr. 1
Curba concesiilor patronale şi curba de rezistenţă a sindicatelor

A = curba de concesii a patronului
B = curba de rezistenţă a sindicatelor
C = salariul plătit de patron înainte de începerea negocierilor
D = salariul rezultat ta urma negocierilor

Interesul firmei, al patronului, este legat de rentabilitate, competitivitate, calitate, dezvoltare şi investiţii, de reducerea costurilor salariale. Atitudinea conducerii firmei faţă de nivelul şi evoluţia salariilor diferă în funcţie de
greutatea specifică a salariilor în preţul de cost, de evoluţia beneficiului, de
amploarea fluctuaţiei preţurilor de vânzare a produselor fabricate etc.
Sindicatele negociază cu patronii nivelul şi creşterea salariilor de bază, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, inclusiv pentru avantaje privind timpul de muncă, pensionarea etc.
Pornind de la necesitatea menţinerii echilibrelor macroeconomice şi
sociale, statul, respectiv guvernul, în funcţie de caracterul bi sau tripartit al
negocierilor, participă în diferite forme:
− direct, în calitate de partener, deci ca patron şi atunci comportamentul şi interesele sale se identifică cu cele ale proprietarilor privaţi de capital material şi financiar, sau în calitate de reprezentant
al intereselor publice generale;
− indirect, prin legislaţia în domeniul muncii, cu stabilirea la nivel naţional a unor reguli, restricţii şi limite de negociere (15);
− consultare, la cerere, fără implicarea propriu-zisă în procesul de
negociere.
În cadrul negocierii, în mod necesar, partenerii, pentru a-şi susţine
punctul de vedere, prezintă un pachet de date şi informaţii în baza cărora se
desfăşoară negocierile (16). Astfel, patronatul îşi fundamentează poziţia prin
studii vizând efectele probabile ale menţinerii şi creşterii costului salarial
asupra firmei, nivelul înregistrat şi previziunile privind productivitatea margi-
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nală, planul investiţional, marja de profit preconizată etc.; sindicatele, la
rândul lor, prezintă studii ce evidenţiază creşterea salariilor şi justificarea
acestuia, informaţii de la firme similare şi/sau din aceeaşi zonă geografică
privind nivelul sau creşterea salariilor acestora etc.
Negocierea salariilor la nivel de firmă (de regulă, anuală) în esenţă vizează convergenţa revendicărilor salariale ale reprezentanţilor lucrătorilor
cu interesul patronului pentru maximizarea profitului. Obiectul negocierii îl
formează partajul valorii adăugate între salarii şi profit. Acest câmp de acţiune este strict delimitat, pe deoparte, de ierarhia convenţilor colective (17),
care impun – cel mai adesea – un minim salarial obligatoriu şi, pe de altă
parte, de reglementările guvernamentale privind sistemul de impozitare, prin
care se restricţionează limita superioară a salariului individual sau a fondului
de salariu.
În România, reforma salariilor este însoţită, în mod firesc, şi de o serie
de măsuri legislative care au ca scop – între altele – şi crearea cadrului pentru negociere.
Cu toate progresele realizate, sistemul de negociere se află, sub aspect constructiv, în curs de definitivare şi consolidare, capătă caracteristici
proprii, diferenţiindu-se destul de mult de structurile de negociere din alte
ţări (18).
Din punct de vedere instituţional – organizatoric sistemul de negociere se realizează pe trei trepte:
a) La nivel naţional (19), unde negocierea se organizează pe principiul biparteneriatului. Pe de o parte, participă guvernul, ca reprezentant al statului şi nu ca patron, iar pe de altă parte, sindicatele,
multe ca număr şi puternic diferenţiate ca forţă şi reprezentativitate; conlucrarea dintre acestea este, de cele mai multe ori, slabă, se
manifestă deseori dispute şi păreri diferite chiar în problemele de
interes comun. Aceste manifestări apar ca reflex direct al gradului
de organizare a agenţilor ai căror salariaţi îi reprezintă. Principiul
parităţii, valabil de regulă în sistemul de negocieri, la acest nivel nu
funcţionează.
b) La nivel de ramură sau interprofesional, participarea este bipartită
şi paritară. Comisiile de negociere se formează prin participarea în
număr egal de membri a reprezentanţilor organizaţiilor patronatului
şi al sindicatelor. Nivelul de la care începe negocierea este dat de
salariul de bază minim stabilit prin hotărârea guvernului, iar creşterea acestuia este funcţie de posibilităţile agenţilor economici. Rezultatul concertării se concretizează în convenţii colective care
prevăd nivelul minim determinat la nivel de ramură sau interprofesional, creşterile de salarii şi, eventual, alte avantaje şi accesorii
salariale, inclusiv sursa din care se suportă.
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c) La nivel de firmă, din comisia de negociere fac parte reprezentanţii
patronului şi cei ai sindicatelor sau a salariaţilor, iar participarea la
concertare are la bază principiul parităţii.
La nivelul firmei se negociază creşterea salariului de bază (tarifar),
pornind de la un nivel minim obligatoriu indicat tuturor întreprinderilor prin
convenţiile la nivelul imediat superior. Această modalitate este larg uzitată
în prezent şi în alte ţări, deoarece nivelul minim de creştere a salariului tarifar se stabileşte în funcţie de capacitatea de plată a întreprinderii marginale
şi, deci, poate fi suportată de toate firmele. Practic, apar decalaje între nivelul minim astfel stabilit şi câştigurile efective, acestea din urmă fiind superioare limitelor negociate (21).
Astfel, prin contractele colective încheiate la acest nivel se pot depăşi
baremurile determinate şi comunicate firmei, surplusul de salarii se poate
repartiza diferenţiat pe angajaţi şi, de asemenea, pot fi acordate şi alte
complemente salariale, se pot stabili şi (sau) dezvolta diferite formule de
participare la beneficiile firmei, ca şi unele avantaje sociale. Suportul susţinerii unui anumit nivel al salariilor îl constituie capacitatea financiară a fiecărui agent economic (22).
Negocierea, în forma sa actuală, presupune două etape distincte:
a) discutarea contractului colectiv, prin care se stabilesc clauze cuprinzând drepturile şi obligaţiile ce decurg din participarea la muncă, deci politica salarială a firmei, şi
b) delimitarea salariului individual al fiecărui angajat, prin contract, pe
baza rezultatelor obţinute la nivel de firmă. Stabilirea acestuia se
face astfel încât firma să poată asigura, pe toată durata contractului colectiv, acordarea drepturilor respective numai din veniturile
proprii.
Negocierea salariilor cuprinde, practic, mai multe momente sau categorii de probleme:
− concertarea asupra nivelului salariului minim pe firmă şi apoi diferenţierile pe meseriile şi profesiile de bază;
− determinarea marjei posibile de creştere a salariilor în perioada
negociată;
− alte drepturi salariale: adaosuri, participare la profit etc.
Prima rundă de negocieri salariale desfăşurată la noi în ţară în acest
an s-a dovedit a fi o adevărată şcoală un proces de înţelegere a rolului
acestora, de cunoaştere practică a mecanismelor ce le implică un mod de
conştientizare a partenerilor sociali privind menirea lor în această acţiune.
Nestăpânirea instrumentarului şi a tehnicilor de negociere, pregătirea insuficientă – sub toate aspectele – a agenţilor sociali, lipsă de fundamentare
economică, socială şi politică a poziţiei şi revendicărilor părţilor participante
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a provocat o serie de neajunsuri. S-a stabilit artificial un raport de forţe în
favoarea sindicatelor, statul dovedind slăbiciune în conducerea şi coordonarea negocierilor. Desele reveniri la hotărârile luate, renunţarea la unele decizii, acordarea “gratuită” a unor concesii au provocat dezechilibre macroeconomice, tensiune socială. Nesusţinerea rezultatelor negocierilor de o activitate productivă corespunzătoare a accentuat starea precară a economiei,
a multiplicat blocajele; unele firme nu au putut plăti salariile negociate, nu au
avut resurse să acorde indexările stabilite de guvern, sporind tensiunile sociale.
Noul ciclu al negocierilor salariale se va desfăşura într-un moment
deosebit de nefavorabil al evoluţiei economiei, caracterizat prin: accentuarea curbei descendente a producţiei, agravată de lipsă acută de resurse
materiale şi, mai ales, financiare; unificarea cursului de schimb al leului, care în mod inevitabil va genera un nou val de creşteri de preţuri; prefigurarea
unui şomaj de proporţii, iminent şi tot mai apropiat.
În aceste condiţii, chiar beneficiind de experienţa acumulată, negocierile se conturează a fi dificile şi dure. În centrul dezbaterilor se vor afla două
probleme importante pentru momentul actual şi anume:
a) fundamentarea şi menţinerea, sub aspect economic şi social, a
unui raport acceptabil între salarii-preţuri-inflaţie;
b) crearea efectivă a unor noi mecanisme de salarizare, care să asigure, pe de o parte, o libertate mai mare în stabilirea şi acordarea
salariului individual şi, pe de altă parte, un control sporit asupra
fondului de salarii.
Pentru aceasta este necesar să se asigure o serie de condiţii prealabile minime care să permită desfăşurarea într-o manieră adecvată a negocierilor salariale şi care, totodată să conducă la finalitatea scontată:
− stimularea îndeplinirii funcţiilor economice ale salariului paralel cu
stoparea sporirii acestuia preponderent pe considerente de protecţie socială; în perioada actuală este necesar ca partenerii sociali să
conştientizeze faptul că negocierile au ca scop soluţionarea în mod
pragmatic a problemelor de optim între necesitatea întreprinderii
de a fi competitivă şi interesele fundamentale ale lucrătorilor, rezultatul acestora urmărind: securitatea ocupării, flexibilizarea pieţei
forţei de muncă, implementarea, după caz, a noilor tehnologii şi
durata muncii(23);
− restabilirea corelaţiei între producţie şi fondul de salarii, între creşterea productivităţii muncii şi sporirea salariului mediu, în vederea
funcţionării corecte a principiului salarizării pentru munca prestată;
− cunoaşterea şi respectarea legislaţiei muncii, în general, şi a celei
privind negocierile salariale, în special. Respectarea contractului
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colectiv pe toată durata pentru care s-a încheiat va permite crearea bazei economice necesare pentru negocierile următoare (productivitate, eficienţă, calitate, competitivitate etc.);
− asigurarea unui control concomitent şi continuu – de la firmă până
la nivel naţional – asupra evoluţiei salariilor şi a preţurilor produselor. Statul, care rămâne, încă, principalul patron, va instrumenta
preţurile unei însemnate părţi din produsele şi serviciile ce intră pe
piaţă; dirijând evoluţia acestora, se va putea, prin puterea executivă, să se urmărească şi să se direcţioneze curba salariilor şi, implicit, să se susţină puterea de cumpărare a populaţiei.

7.4. Coordonate ale politicii salariale în procesul continuării
continuării reformei economice
În procesul tranziţiei la economia de piaţă, al implementării programului de reformă, politica de salarii, la nivel global, reprezintă un instrument de
modelare şi, pe cât posibil, de menţinerea echilibrelor macroeconomice, iar
la nivel microeconomic un indicator al “renaşterii”, al asigurării corelaţiilor
dintre rezultatele muncii (producţia) şi masa salariului, dintre creşterea productivităţii muncii şi a salariului mediu.
Aşa cum a rezultat din analizele anterioare, în condiţiile crizei care
traversează economia românească, toate aceste corelaţii suferă presiunea
unor factori diferiţi ca intensitate şi sens. În consecinţă natura economică a
salariului se diminuează, se destramă legăturile cu munca, iar capacitatea
sa de ajustare a cererii şi ofertei de forţă de muncă se pierde. Din aceste
considerente, apare necesitatea unei concepţii, a unei politici clare, coerente, în materie de salarii, atât la nivel macro cât şi micro, asociată cu alte
măsuri şi mijloace de protecţie socială şi încadrată în coordonatele respectării principiilor generale proprii pieţei muncii: asigurarea dreptului la muncă
şi la obţinerea unui venit echitabil, acordarea unei remuneraţii egale pentru
o muncă de valoare egală; obţinerea eficacităţii maxime în materie de salarizare la toate nivelurile de agregare; promovarea unei politici active de recompensare a muncii.
7.4.1. Importanţa unei asemenea politici derivă, în primul rând, din
faptul că, nu numai în prezent, dar şi încă o lungă perioadă de timp, în România, salariul rămâne principala sursă de venit pentru cca ¾ din populaţia
ocupată. Ca urmare, politica de salarii va constitui, în continuare, pilonul de rezistenţă, nucleul dur al celei de venituri (schema nr. 2).
Sigur, trecerea la economia de piaţă facilitează deschiderea şi consolidarea a noi canale de realizare a unor venituri în afara celor din munca
salariată.
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Schema nr. 2
Structura cîştigurilor pentru gospodăriile din mediul urban şi rural

Veniturile cele mai însemnate din punct de vedere al cuantumului vor
fi cele din munca salariată – ca angajat permanent şi (sau) ca lucrător sezonier sau ocazional. O sursă de câştig ce a cunoscut o anumită amploare
în ultima perioadă, şi cu largi perspective în viitor, o reprezintă activităţile pe
cont propriu. Acestea se pot dezvolta în toate domeniile de activitate – în
industrie, în comerţ, în agricultură, servicii etc.; o dezvoltare relativ mare
are, în prezent, activitatea legată de exploatarea loturilor de pământ acordate prin legea funciară. Aflate în stadiul incipient încă, veniturile din fructificarea averii se vor dezvolta mai ales pe termen lung, pe măsura asigurării
funcţionării de ansamblu a economiei de piaţă.
În condiţiile multiplicării surselor de venit, în mod necesar va avea loc
o mutaţie de esenţă de la politica salarială spre o politică a veniturilor.
În prima sa fază, aceasta, în fapt, va gravita în jurul deciziilor privind
politica de salarii. Factorul ce va instrumenta politica de venituri va fi salariul
de bază, tarifar.
Deşi acesta se stabileşte prin negociere între partenerii sociali, cuantumul şi creşterea salariilor depind în principal, de rezultatele activităţii productive şi de evoluţia preţurilor. De aceea, în situaţia actuală a economiei,
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de scădere a producţiei şi a ofertei de bunuri şi servicii, de creştere accelerată a preţurilor nu sunt întrunite condiţiile unui salt important în nivelul câştigurilor salariale fără a antrena inflaţia; o creştere însemnată a salariului
poate determina pe termen scurt o sporire a puterii de cumpărare, dar prin
presiunile pe care le va produce asupra preţurilor produselor şi serviciilor va
afecta pe termen mediu salariul real. De aici şi dificultăţile şi restricţiile în
limitele cărora se poate concepe şi derula politica de salarii; pe de o parte,
sporirea preţurilor atrage după sine cerinţe de creştere a salariului nominal,
încercându-se pe această cale să fie atenuată scăderea salariului real, a
nivelului de trai; pe de altă parte, orice creştere de salarii, în condiţiile unei
oferte insuficiente, ale ruperii corelaţiei cu productivitatea muncii este inflaţionistă.
Dar, această problemă trebuie privită şi rezolvată nuanţat la nivel macro şi microeconomic. De altfel, considerăm că realizarea funcţiei de stabilizare macroeconomică a politicii de salarii ridică o serie de exigenţe vis-à-vis
de politicile microeconomice de salarii, între care am reţine:
a) salariul este preţul muncii consumate şi, de aceea, politica salarială la nivel de firmă presupune: păstrarea corelaţiei acestuia cu celelalte variabile ale producţiei, cu rezultatele muncii, cu costurile totale şi preţurile produselor; determinarea pe baze reale a masei şi
greutăţii specifice a costului salarial în costurile totale şi a structurii
sale pe elemente; atitudinea corectă a partenerilor economici şi
sociali faţă de nivelul şi evoluţia acestuia;
b) promovarea la nivel de firmă a unor sisteme (forme) de salarizare
care conduc la o mai mare flexibilizare a salariilor cu efecte directe
în planul motivaţiei muncii şi implicit în cel economic. Flexibilitatea
salarială în perioada de tranziţie ar trebui orientată spre acele formule care ar permite variaţia ± a salariului în funcţie de condiţiile
economice, inclusiv conjuncturale, acordarea acestuia în dependenţă de rezultatele individuale pentru a stimula munca şi participarea la deciziile privind dezvoltarea firmei; să evite sau să limiteze rigidităţile raportului de forţe dintre parteneri de negociere;
c) reconsiderarea punţii sociale a salariului prin redimensionarea raportului dintre partea care reprezintă plata muncii şi cea cu caracter de protecţie socială aceasta implică, într-o anumită perspectivă,
renunţarea treptată la unele elemente de protecţie socială care astăzi sunt incluse în salariu.
Legislaţia muncii adoptată în această primă fază a reformei salariale a
schiţat cadrul general de acţiune a salariului, ca instrument de reglare a raportului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă. Incompletă, şi nu întotdeauna suficient de clar, uneori necorelată cu celelalte acte juridice pe probleme financiare, monetare etc.; legislaţia muncii a dat posibilitate interpre-
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tărilor, a favorizat ambiguitatea în aplicare, inclusiv în ceea ce priveşte politica salarială. Deciziile privind salarizarea, luate la diferite niveluri, nu au fost
întotdeauna justificate economic şi social (avantajele salariale acordate minerilor, lucrătorilor de la căile ferate); agenţii economici, insuficient pregătiţi,
pentru a acţiona în noile condiţii, au procedat la adaptarea vechilor sisteme
de remunerare, au plătit salarii fără acoperire în munca prestată, au menţinut starea de supraocupare, diminuând şi în acest mod disponibilităţile, cerând blocaje şi dezechilibre.
Judecată prin prisma rezultatelor obţinute, a modului de transpunere
în practică, politica salarială a avut ca finalitate un sistem de plată a muncii inapt unei economii în transformare, un “acord individual liberalizat”. Cum salariul este preţul muncii, o parte a rezultatelor, aceasta nu se
poate forma şi acorda decât în legătură cu producţia obţinută; liberalizarea
salariilor şi libertatea autonomiei agenţilor economici nu trebuie să
devină element de dezechilibru. Obţinerea unei producţii competitive, realizarea unui schimb eficient, relansarea economică se vor putea realiza, între altele, prin restabilirea şi dezvoltarea pe piaţă a unui raport dinamic între
eficacitatea structurii venitului salarial şi echitatea socială – chiar şi printr-o
serie de măsuri (pe termen scurt) dure şi “nedemocratice”.
Stoparea fenomenelor negative legate de politica de salarii, restabilirea corelaţiilor fundamentale dintre muncă şi rezultate depind practic de doi
factori, şi anume:
− viteza procesului de ansamblu al tranziţiei la economia de piaţă;
− capacitatea agenţilor economici de a învinge comportamentul inerţial şi de a promova iniţiativa, implicarea, competenţa şi autoritatea.
Din perspectiva primului an al liberalizării salariilor apare evident că
reforma unui asemenea subsistem al economiei, prin însăşi natura obiectivului restructurării, este un proces de durată, costisitor, deosebit de
complex, în care sunt implicaţi agenţii economici şi parteneri sociali ale căror interese economice nu converg întotdeauna, cu atât mai mult cu cât
gradul de organizare a agenţilor economici, raportul de forţe este, cel mai
adesea, inegal. De aceea, trebuie stăpânit şi dirijat. Deoarece statul, pe
de o parte este singurul “moderator” macroeconomic şi, pe de altă parte, va
rămâne încă principalul patron şi (sau) acţionar, guvernul ar trebui să se
implice direct şi multidimensional în reforma salariilor, să stăpânească şi să
controleze costul acesteia. Practic, în condiţiile unor eforturi susţinute de
dialog şi concertare la nivel naţional, ar fi poate necesar să se asigure, chiar
şi prin coerciţie, funcţionarea instrumentelor şi mecanismelor pieţii muncii,
gestionarea într-o nouă optică a resurselor umane. Intervenţia nuanţată,
flexibilă, a statului în politica de salarii vizează trei direcţii:
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a) o acţiune imperativă în fundamentarea şi dimensionarea salariului

minim, după consultări cu sindicatele şi patronatul, în restricţionarea creşterilor de salarii fără acoperire în rezultatele muncii, în susţinerea reconversiunii şi mobilităţii forţei de muncă, în pregătirea
cadrelor în domeniul organizării şi gestionării resurselor umane.
Aceasta se realizează, în principal, prin: politica de impozite, şi taxe şi subvenţii, prin programe speciale de pregătire şi reconversiune etc. Astfel, statul, în condiţiile insuficienţei resurselor, ale declinului producţiei şi ale dezechilibrelor ar putea, şi în acest mod, să
controleze procesele fundamentale din economie, să stăpânească
procesul inflaţionist;
b) o supraveghere a evoluţiei raporturilor de salarii între meseri şi
profesii, dintre diferitele sectoare de activitate, pe regiuni ect. şi intervenţia sa în cazul producerii unor rupturi, a unor disproporţii însemnate (24) în cadrul acestora. Sigur, aceasta este o acţiune
foarte dificilă, dar necesară credem, în condiţiile în care piaţa muncii operează încă prea puţin. Dificultăţile realizării sunt amplificate
în egală măsură de cadrul instituţional şi organizatoric al negocierilor – cel puţin trei paliere; câteva mari grupări sindicale – ca şi de
“câştigarea” pe cale sindicală, prin presiune, a unor drepturi sindicale;
c) un rol indicativ şi consultativ în alegerea şi utilizarea unui anumit
tip de salarizare; marea varietate a muncilor concrete, multitudinea
formelor şi metodelor de salarizare şi diversitatea obiectivelor urmărite de întreprinderi prin activitatea desfăşurată impun acestora
ca, în funcţie de parametri de producţie, de costuri, de competitivitate, de caracteristicile demo-socioeconomice ale forţei de muncă
ect., să-şi stabilească şi să folosească cea mai adecvată formă de
salarizare şi să-şi construiască propriul model de structură.
7.4.2. Modelarea politicii salariale nu se poate face – aşa cum a rezultat şi din abordările noastre – decât în legătură cu ceilalţi parametri ai economiei; ea trebuie să vizeze obiective şi să includă priorităţi – în plan spaţial
şi temporal – în raport de cerinţele şi etapele dezvoltării economice de ansamblu.
Măsurile pe termen scurt vizează, pe de o parte, stoparea accentuării fenomenelor negative – schimbările propriu-zise urmând a se realiza pe
termen mediu -, iar pe de altă parte, restabilirea şi apoi potenţarea echilibrelor macroeconomice à la longue. Problemele ce se conturează în acest spaţiu temporal sunt:
a) La nivelul întregii economii naţionale, din optica stabilizării macroeconomice, menţinerea unui raport acceptabil între nivelul şi creşterea salariilor, indicele preţurilor produselor şi serviciilor şi inflaţie. Din acest punct de
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vedere vor fi necesare în continuare acţiuni atât pe linia indexării salariilor
cu un procent din creşterea preţurilor, cât şi moderarea creşterii fondului de
salarii; trecerea la un sistem de indexare mixtă în raport de costul vieţii şi
evoluţia productivităţii muncii care ar favoriza crearea treptată a bazei economice necesare creşterii ulterioare a veniturilor salariale individuale şi a
restructurării acestora.
Moderarea creşterii salariale va fi acceptată în plan social dacă va fi
însoţită de un control riguros asupra evoluţiei preţurilor, dacă va fi spart monopolul, “dictatul” producătorului, dacă se va atenua reducerea salariului
real. Asemenea acţiuni sunt necesare deoarece permanentizarea stării de
subproducţie, creşterile aberante şi repetate ale preţurilor şi imposibilitatea
unui număr tot mai mare de agenţi economici de a suporta costul indexării,
au produs scăderea continuă a puterii de cumpărare a maselor şi reducerea
drastică a economiilor acestora; totodată, s-a diminuat considerabil, chiar şi
pe termen lung, posibilitatea pentru investiţii de orice fel.
În acelaşi timp, este necesară asigurarea operaţionalităţii structurilor
instituţionale de negociere şi crearea unui consens social care să determine
reinstaurarea climatului de muncă şi implicare.
b) La nivel microeconomic este necesar a fi creată o politică de gestiune a personalului în funcţie de condiţiile concrete de activitate, care presupune, între altele:
− construirea sistemului propriu de salarizare care să faciliteze folosirea eficientă a resurselor umane;
− dimensionarea corectă a numărului de personal care să permită
firmei şi, pe această cale, să-şi creeze condiţiile necesare stopării
declinului producţiei şi apoi relansării acesteia;
− reconsiderarea normării muncii ca instrument al gestionării resurselor de muncă şi ca element fundamental al măsurării şi aprecierii
efortului individual. În acest sens, normarea ştiinţifică, corectă şi
realistă (25) şi schimbarea mentalităţii lucrătorilor privind conţinutul
noţiunii de “sarcină” sunt condiţiile minime necesare redimensionării capacităţii productive orare, zilnice, a nivelului ocupării şi al costurilor;
− promovarea, după caz, a unor forme de flexibilizare salarială pentru susţinerea interesului pentru muncă, reducerea fluctuaţiei personalului, ameliorarea nivelului productivităţii individuale a muncii
şi încurajarea performanţei. Acestea ar presupune: anualizarea duratei muncii asociată cu posibilităţi de recurgere la timp parţial de
lucru; mobilitatea profesională în cadrul firmei (care suscită interesul pentru formare şi polivalenţă); utilizarea unei scări mobile de
salarii şi a unei grile salariale duble (salarizarea pe două niveluri
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funcţie de vechimea în muncă); crearea unor forme de acţionariat
pentru angajaţi; acordarea unor accesorii salariale directe şi indirecte etc.
Asemenea măsuri, deosebit de importante şi necesare pentru a facilita formarea şi funcţionarea pieţei muncii, presupun dialog şi comunicare
între partenerii sociali şi o “pace socială” fără de care va fi foarte dificil să se
stopeze declinul producţiei şi restabilirea echilibrelor în economie.
Pe termen mediu şi lung, în strânsă corelaţie cu avansarea celorlalte laturi ale reformei (în plan financiar, bancar etc.) se vor produce modificările fundamentale, de esenţă, din domeniul muncii, ce au în vedere, între
altele:
− potenţarea funcţionalităţii salariului ca instrument de reglare a pieţei muncii, de ajustare a cererii şi ofertei de forţă de muncă;
− legarea salariului de rezultate, respectiv, pe de o parte, restabilirea
şi menţinerea corelaţiei productivitatea muncii – salariul mediu şi,
pe de altă parte, dezvoltarea unor sisteme de salarizare bazate pe
participarea salariaţilor la profit;
− asigurarea celei mai mari părţi a venitului salarial pe seama salariului de bază, pentru muncă. Diferenţa până la salariul total va trebui să reprezinte, în principal, două categorii de venituri, şi anume:
sporurile – pentru condiţii grele de muncă, periculozitate etc. -,
premiile – pentru contribuţii deosebite – şi “sume compensatorii”,
cu caracter social, diverse alocaţii pentru salariat şi familia sa, înlesniri;
− reevaluarea competenţei şi aportului individual ca bază a nivelului
salariului şi înlocuirea treptată a mecanismului indexăriicu alte forme de compensare a creşterilor de preţ de tipul accesoriilor salariale;
− cantonarea intervenţiei statului în politica de salarii spre acţiuni
cum ar fi:
a) politica de impozite asupra veniturilor;
b) controlul creşterii fondului de salarii şi a salariului mediu într-un
ritm inferior sporirii productivităţii muncii;
c) subvenţionarea – pe o perioadă limitată – a unei părţi a costului
salarial pentru agenţii economici care crează noi locuri de muncă sau care angajează şomeri;
− introducerea unor noi tehnologii, mai performante, care vor stimula
interesul pentru educaţie şi pregătire, vor produce valorizarea unor
caracteristici ale muncii, cum ar fi: creativitatea, responsabilitatea,
atenţia, viteza reacţiei de răspuns prin decizie optimă etc., favorizând astfel expansiunea sistemelor de salarizare fundamentate pe
metode de evaluare a calităţii şi complexităţii muncii;
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− crearea unui echilibru mobil între nivelul salariului şi ocuparea for-

ţei de muncă, cu trecerea la practicarea unor salarii mai ridicate,
concomitent cu asigurarea condiţiilor de plată, reinstruire şi reintegrare a celor rămaşi fără lucru; apelarea la procedeul concedierii
până la limita asigurării unor salarii ridicate, în contextul neasigurării funcţionării efective a cadrului instituţional pentru şomeri va produce, pe termen lung, efecte negative în plan economic şi social;
− deplasarea – într-un orizont mai larg de timp – către remunerarea
globală şi impozitarea veniturilor, deoarece acestea se vor putea
realiza numai după ce se vor asigura în mod satisfăcător avantajele monetare imediate şi suportul economic al acestora (productivitatea muncii).
Realizându-se condiţiile economice necesare unui nivel minim asigurat al salariului care să acopere necesităţile fundamentale bio-psiho-sociale
ale individului şi familiei sale se va putea trece la reforma structurii salariale. Aceasta, în linii mari, va avea ca piloni de susţinere următoarele deziderate:
− omul va munci nu numai pentru salariul curent, ci şi pentru securitatea viitoare a locului de muncă;
− preferinţele şi opţiunea individului de a munci într-un domeniu sau
într-o activitate nu se vor baza neapărat numai pe avantajele monetare, ci şi pe o serie de alte facilităţi şi accesorii salariale: asigurarea de locuinţe, plata chiriei, sisteme de securitate socială, pensie la încetarea activităţii, prioritate la reangajare în caz de recesiune, cadrul, atmosfera, condiţiile de muncă etc.;
− promovarea sistemelor de conducerea în comun (patron-salariat) a
activităţii productive curente cu stimularea perfecţionării tehnologiilor de lucru, a autoîmbunătăţirii condiţiilor de muncă etc.;
− dezvoltarea sentimentelor de ataşament faţă de firmă, de implicare
în expansiunea activităţii acesteia prin co-participare la investiţii,
dezvoltarea formelor de acţionariat etc.

Note şi referinţe bibliografice
(1) Aplicarea reformei economice în România se confruntă, în prezent, cu o
serie de dificultăţi generate, mai ales, de conţinutul specific şi noutatea
unei asemenea tranziţii. De aceea, teoria generală a unei economii de piaţă libere, ca şi experienţele internaţionale pot deveni utile numai în măsura
în care sunt filtrate funcţie de ansamblul condiţiilor concrete existente, de
moştenirea şi modelul cultural naţional.
(2) Datele prezentate includ salariile acordate în unităţi agricole tip IASSMA, şi
întreprinderi AVICOLA.
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(3) Fondul de salarii pentru anul 1990 s-a recalculate, eliminându-se influenţa
sporirii uşoare a nivelului ocupării.
(4) Din anul 1985 până la totala lor liberalizare, indicele preţurilor producţiei
marfă industrială a rămas relativ constant şi s-a păstrat – în anumite limite
– o corelaţie între indicatorii prezentaţi.
(5) Costul salarial, în accepţiunea acestei lucrări, înglobează totalitatea cheltuielilor implicate de plata muncii prestate, reprezentând cea mai mare parte
a costului cu forţa de muncă; variaţia acestuia determină evoluţia de ansamblu a cheltuielilor cu munca vie; celelalte elemente ale costului cu forţa
de muncă, cum ar fi: indemnizaţia şi costul deplasărilor, cheltuielile cu recrutarea personalului etc. sunt – la nivel de firmă – relative constante în
raport de totalul cheltuielilor şi deci nu-l influenţează hotărâtor.
(6) În România, modalitatea pentru care s-a optat în demarare reformei în
domeniul plăţii muncii a fost aceea a libertăţii totale; absenţa mediului necesar unei asemenea acţiuni asociată cu măsurile privind impozitele, taxele, protecţia socială au facilitat această “explozie”. Alături de acestea, “liberalizarea” – în fapt, escaladarea – preţurilor produselor şi serviciilor a incitat cursa salarii-preţ. Creşterea preţurilor produselor şi serviciilor generează, în mod firesc, o sporire a salariilor şi a costului salarial, darn u orice revendicare salarială determinată mărirea preţurilor; deci, posibilitatea ca o
creştere rapidă a masei monetare salariale să genereze “inflaţie salarială”
există numai în anumite situaţii, specialiştii în domeniu apreciind că cea
mai mare parte a efectelor inflaţioniste se poate asocial, mai degrabă, cu o
cerere sau cu o ofertă agregată în exces decât cu presiunea salarială.
(7) Potrivit legislaţiei în vigoare, care a inclus în salariul de bază corespunzător încadrării sumele acordate drept compensare a evoluţiei preţurilor produselor şi serviciilor, costul direct cu forţa de muncă îl reprezintă salariul
mediu net indexat; în materialul de faţă, costul indirect include impozitul,
CAS-ul şi contribuţia pentru ajutorul de şomaj, deci acele elemente de cost
care sunt legate nemijlocit de salariile primate de lucrători.
(8) Şi acesta, la rândul său, include o serie de adaosuri, sporuri etc. – “repartitorii” – care nu au în totalitate justificare practică.
(9) Pentru o interpretare cât mai pertinentă, în ecuaţiile cererii de muncă s-au
introdus variabile, cum ar fi stocul de capital şi progresul tehnic ce asigură
o ajustare şi un control mai bun al menţinerii corelaţiei salarii-ocupare.
(10) Flexibility in the Labour Market – The Current Debate, A Technical Report,
OCDE, Paris, 1986
(11) Costurile fixe (constante) cu forţa de muncă sunt costurile plătite de patron
într-o perioadă de timp, indiferent de numărul de ore de muncă efectuate
de lucrători şi de costul orar al forţei de muncă.
(12) În lucrarea Flexibility in the Labour Market, The Current Debate, care reprezintă un raport tehnic realizat sub egida OCDE, modelul a fost aplicat
pentru 6 ţări; numărul ramurilor industriale luate în calcul a fost de 164
pentru Canada, 52 – Franţa, 503 – Japonia, 174 – Suedia, 132 – Marea
Britanie şi 426 – Statele Unite.
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(13) Firma construieşte o structură de personal şi un nivel al salariilor care să-i
asigure condiţiile optime pentru producţie şi dezvoltare; reglarea ocupării şi
politica de salarii înalte sau joase este impusă de puterea publică prin legislaţie şi, de regulă, depinde de gradul de dezvoltare a economiei. Politica
unor salarii înalte şi a unui şomaj ridicat este promovată în ţările dezvoltate, unde salariul minim porneşte de la un nivel ridicat şi unde statul poate
susţine o rată înaltă a şomajului.
Politica salariilor scăzute şi a unui grad mai înalt al ocupării caracterizează,
în principal, statele în curs de dezvoltare; moderarea salarială deţine un rol
însemnat în programele de stabilizare economică a acestor ţări, în dezamorsarea inflaţiei şi micşorarea deficitului public. Promovate, însă, pe perioade mai îndelungate produc o diminuare a investiţiilor, reduce cererea şi,
deci, nivelul ocupării şi generează efecte sociale negative.
(14) Majorarea salariului prin indexare se poate face în mai multe moduri:
a) o creştere liniară, într-un anume procent, care păstrează raporturile dintre salarii;
b) în sumă fixă, indiferent de nivelul salariului; această formă duce la o nivelare a grupelor salariale prin sporirea mai puternică a salariilor mici;
c) prin sume minime sau de bază, ca formă mixtă, în care grupele de salarii cresc liniar, dar trebuie atins un nivel minim pentru veniturile mici; în
acest caz, cu cât suma necesară pentru atingerea nivelului minim este
mai mare, cu atât nivelarea este mai evidentă, favorizând, îndeosebi în
condiţii de inflaţie, grupele de populaţie cu venituri salariale mici.
(15) În prezent, în ţările Europei occidentale se manifestă tendinţa de descentralizare a negocierilor collective, rolul statului apărând mai ales în măsura
în care acesta participă ca partener de negociere.
(16) Sursele acestora sunt: bilanţul, raportul anual de activitate, studiile de marketing, datele contabilităţii, programul de producţie etc.
(17) Se practică concertarea concomitentă, la diferite niveluri – întreprindere,
ramură de activitate, department, regional, naţional; în funcţie de conjunctura economică, accentual cade pe negocierea la un nivel sau altul.
(18) Pornind de la obiectivul comun de determinare a nivelului şi a creşterii salariilor, de diferenţiere pe meserii, profesii şi funcţii şi de stabilire a structurii
acestora, practica negocierilor salariale diferă de la o ţară la alta, atât sub
aspectul numărului organismelor ce iau parte la negociere – bi şi tripartite
–, al componenţei comisiilor de negociere – paritare sau nu –, cât şi în privinţa nivelurilor la care se realizează şi a sferei de cuprindere a obiectivului
concertării.
(19) Este firesc ca, la acest nivel, la următoarele negocieri, să se producă o
serie de modificări sub raport organizatoric, al participanţilor la concertare
şi chiar al unora din obiectivele urmărite.
(20) În unele ţări, negocierea la nivel naţional este tripartită, participând statul,
patronatul şi sindicatele. La noi, preponderenţa proprietăţii de stat şi conti-
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nuarea procesului de formare a organizaţiilor patronale a determinat caracterul bipartit al negocierilor la acest nivel.
(21) Creşterile se datoresc, în cea mai mare parte, tendinţei actuale – manifestată într-o serie de firme din alte ţări – de a spori accesoriile salariale şi
formele de participare la beneficii şi la creşterea activelor. Creşterea volumului investiţiilor şi, pe această cale, a participării lucrătorilor cu o parte din
salariu, se practică în present în Germania, Franţa, Italia, Olanda etc. Se
realizează astfel o blocare, pe un anumit termen, a unei părţi din sumele
cuvenite personalului, considerându-se că o asemenea creştere de salariu
nu mai are efecte inflaţioniste, deoarece atenuează repercursiunile sporirii
acestora asupra preţurilor.
(22) Problemele de remunerare pot fi discutate numai şi în paralel cu cele legate de: realizarea planului economic şi perspectivele dezvoltării firmei, creşterea productivităţii muncii pe seama ameliorării calificării, organizarea
muncii, normale de muncă şi disciplina muncii, îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă şi dezvoltarea serviciilor proprii (cantine, creşe, locuinţe, case de
vacanţă), a activităţilor culturale şi sportive, relaţiile individuale de muncă
(angajare, vechime, concediere), protecţia muncii, asistenţă socială şi ajutor medical. Deci, problema salarială trebuie abordată pe principiul: “planificare cât este necesară, competiţie cât este posibilă, rigoare şi disciplină
în muncă maxime”.
(23) O serie de practice de negociere din ultimii ani au avut în vedere asemenea aspecte, care au constat în:
a) protejarea nivelului ocupării şi creşterea acestuia prin reducerea taxelor
progressive ale costului forţei de muncă; astfel, într-o serie de ţări s-a
diminuat rolul mecanismului de indexare a salariilor cu costul vieţii, unele ţări europene blocându-l temporar (Belgia, Olanda); “economia” realizată în acest mod a servit la crearea de locuri de muncă şi, în unele situaţii, şi la reducerea duratei muncii;
b) acordarea unor concesii în negociere, renunţarea la unele drepturi salariale câştigate în schimbul unor garanţii de securitate a ocupării şi creşterea participării la muncă. Această formă s-a practicat în SUA în industria de automobile şi siderurgie, începând cu anii ’80. Asemenea acorduri precizau, de exemplu, că în anumite cazuri – introducerea noilor
tehnologii, transferul unor produse la alte întreprinderi, creşterea productivităţii muncii – securitatea ocupării şi salariul erau garantate pentru
lucrătorii cu o vechime mai mare de 1 an (acordul semnat pentru perioada 1984-1987 între firmele Ford şi General Motors);
c) anualizarea timpului de lucru şi modularizarea sa, cu acordarea unui salariu constant şi contabilizarea, la sfârşitul perioadei, a orelor suplimentare;
d) renunţarea la moderarea creşterii salariale şi dezvoltarea modalităţilor
de participare a salariaţilor la profitul firmei, semestrial sau anual, în
funcţie de realizarea unor indicatori de performanţă; astfel, în SUA, rata
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medie de creştere a salariilor a scăzut în cadrul acordurilor semnate în
sem. I 1988 cu 2,4%, dar a crescut dacă luăm în considerare participarea la profit.
(24) Politica de apropiere a nivelurilor de salarii practicată anterior, indexările în
sumă fixă, nefundamentarea riguroasă a noilor salarii au produs o adevărată bulversare; astfel, raportul dintre nivelul salariilor plătite pentru aceeaşi
meserie este de 1:2, 1:3 şi chiar mai mare; nivelul salariilor din unele societăţi comerciale este mult mai mare decât cel din sectorul public; salariile
pentru meserii ce presupun o pregătire înaltă – cercetare, învăţământ etc.
– sunt asemănătoare cu cele ale unor meserii marginale ce nu solicită calificare (portar etc.). Acestea au produs dezinteres pentru muncă, frustrare
şi au favorizat dezvoltarea “activităţilor în umbră” şi chiar migraţia forţei de
muncă calificate.
(25) Norma de muncă reflectă doar aspectul tehnic al producţiei, se schimbă
odată cu evoluţiile în tehnică, tehnologie şi organizarea producţiei. Evaluarea (valorizarea) normei determină dimensionarea salariului de bază,
acesta fiind elementul mobil ce poate fi negociat. Normarea, ca însoţitor firesc al retehnologizării, va permite şi favoriza o nouă motivare în muncă.
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Anexa nr. 1
Structura fondului de salarii în unele ramuri ale economiei naţionale
x)

Industrie Construc- Agricultură
ţii
19901991 1990 1991 1990 1991
Fond de salarii total, din care:
100 100 100 100 100 100
- salarii de bază potrivit încadrării 81,8 76,1 82,7 80,2 92,5 87,7
- premii şi alte stimulente
1,4 1,8 1,0 1,9 0,3
0,5
- indemnizaţii pentru concedii de
odihnă
5,4 5,3 5,3 4,4 2,3
3,6
- sporuri
10,0 14,0 7,8 11,0 4,7
6,5
- fond de participare al angajaţilor 0,4 1,5 2,8 1,5 0,1
0,9
- alte plăţi
1,0 1,3 0,4 1,0 0,1
0,8

- în % Transporturi
CFR
1990
1991
100
100
68,0
58,7
1,2
3,1
6,3
23,4
0,1
1,0

7,0
26,7
2,1
2,4

Comerţ interior
1990 1991
100
100
87,7 84,7
1,3
1,8
4,0
6,8
0,1
0,1

4,0
7,2
1,5
0,8

x) Unităţi IASSMA şi întreprinderi AVICOLA.
Sursa: Publicaţiile CNS pe probleme de muncă şi salarii.

Anexa nr. 2
Salariul mediu net lunar şi dinamica acestuia,
pe ramuri ale economiei naţionale

Total economie
- industrie
- construcţii
- agricultură
- silvicultură
- transporturi
- telecomunicaţii
- circulaţia mărfurilor
- gospodărie comunală, de locuinţe şi alte prestări de servicii
neproductive
- învăţământ, cultură, artă
- ştiinţă, şi deservire ştiinţifică
- ocrotirea sănătăţii, asistenţă
socială şi cultură fizică

Salariul mediu net Dinamica salariului mediu net
lunar (lei/lună)
1985=100,0 (%)
1985
1991
1988
1989 1990 1991
(sem. I)
(sem. I)
2827
5476
104,2 108,3 119,7 193,7
2824
5478
104,3 107,5 117,7 194,0
3288
5705
108,8 112,4 118,2 173,5
2572
4884
102,4 108,4 131,4 176,7
2352
4866
104,1 111,6 117,5 207,5
2935
6328
104,3 108,9 128,6 215,6
2570
6208
104,2 109,6 116,8 241,6
2419
4778
102,5 108,7 120,6 197,5
2647
2794
3040

5022
5930
5550

104,8
102,9
102,7

111,3
106,7
107,0

122,2
116,6
118,9

189,7
212,2
182,6

2682

5537

101,6

107,0

119,5

206,5

Sursa: Calculat pe baza datelor din Breviarul statistic, Muncă şi salarii, sem. I 1991, Comisia Naţională pentru Statistică.
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Anexa nr. 3
Raportul dintre elementele componente ale costului salarial
şi salariul mediu net neindexat
- în % mai nov. febr. mai sept.
1990 1990 1991 1991 1991
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
X
X
21,0 22,0 40,0 55,0
15,0 15,0 18,0 26,0 32,5 39,0
15,0 15,0 28,0 29,5 38,0 43,0
X
3,0
3,5
6,0
7,0
8,0
1989

Salariul mediu net neindexat
- Indexarea
- Impozit
- Contribuţia pt. asigurări sociale
- Contribuţia pt. ajutorul de şomaj

Sursa: Calculat pe baza datelor prezentate în publicaţiile statistice lunare pe probleme de
muncă şi salarii, CNS, 1989-1991.

Anexa nr. 4
Dinamica salariului mediu net neindexat, a celui indexat,
a salariului brut şi a costului salarial

-1989
-1990
*mai
…
*octombrie
*noiembrie
*decembrie
-1991
*ianuarie
*februarie
…
*mai
*iunie
*iulie
*august
*septembrie
a)

Salariul mediu net neindexat
100,0

Salariul mediu net
indexat
100,0a)

Salariul
brut
100,0

- în % Costul salarial
100,0

107,5

x

107,5

109,8

111,5
115,0
116,0

x
139,0
140,0

111,4
139,4
140,4

113,9
151,1
152,2

115,7
113,7

140,0
138,0

147,9
145,7

160,3
159,9

173,2
181,2
196,0
195,0
185,0

242,0
250,0
264,6
263,8
288,0

259,2
268,1
285,3
284,5
312,9

289,0
298,0
318,1
317,2
348,9

S-a raportat la salariul mediu net neindexat întrucât anterior lunii noiembrie 1990 nu a
existat procedura indexării salariilor.
Sursa: Calculat pe baza datelor prezentate în publicaţiile statistice lunare pe probleme de
muncă şi salarii ale CNS, 1989-1991.
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Anexa nr. 5
Dinamica elementelor adiţionale salariului pentru muncă
faţă de evoluţia salariului mediu net neindexat
Indexare Impozit Contribuţia pt. asigurările sociale
1990
-noiembrie
-decembrie
1991
-ianuarie
-februarie
…
-mai
-iunie
-iulie
-august
-septembrie

Contribuţia pt. ajutorul de şomaj

1,00
0,99

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,01

0,99
1,01

1,42
1,42

1,06
1,06

1,05
1,69

1,87
1,78
1,65
1,65
2,60

1,80
1,79
1,79
1,79
2,14

1,37
1,35
1,33
1,32
1,53

1,99
1,97
1,93
1,92
2,24

Sursa: Calculat pe baza datelor prezentate în publicaţiile statistice lunare pe probleme de
muncă şi salarii, Comisia Naţională pentru Statistică, 1990 şi 1991.

Anexa nr. 6
Dinamica elementelor componente ale costului salarial
- în % Salariul mediu Indexare Impozit Contribuţia pt.
Contribuţia pt.
net neindexat
netă
asigurări sociale ajutorul de şomaj
-noiembrie
-decembrie
-ianuarie
-februarie
…
-mai
-iunie
-iulie
-august
-septembrie

101
101
99

100
100
100

101
143
141

101
107
105

102
106
167

150
157
170
170
161

280
280
280
280
419

270
281
304
305
345

205
212
226
225
247

298
309
328
327
360

Sursa: Calculat pe baza datelor prezentate în publicaţiile statistice lunare pe probleme de
muncă şi salarii, Comisia Naţională pentru Statistică, 1990 şi 1991.
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Anexa nr. 7
Structura costului salarial
Perioada

1989
1990 - mai
…
-oct
-nov.
-dec.
1991-ian.
-febr.
…
-mai
-iunie
-iulie
-august
-septembrie

- în % Din care:
Cost
sala- Salariul mediu Indexare Impo- Contribuţia pt. Contribuţia pt.
rial net neindexat
netă
zit asigurări sociale ajutorul de şomaj
100
76
x
12
12
x
100
76
x
11
11
2
100
100
100
100
100

76
59
59
56
55

x
12
12
12
12

11
11
11
14
14

11
16
16
16
16

2
2
2
2
3

100
100
100
100
100

47
47
47
47
41

18
18
17
17
23

15
15
15
15
16

17
17
17
17
17

3
3
3
3
3

Sursa: Calculat pe baza datelor prezentate în publicaţiile statistice lunare pe probleme de
muncă şi salarii, Comisia Naţională pentru Statistică, 1989-1991.
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Capitolul 1
CONCURENŢA, MONOPOL ŞI TIPOLOGIA
ECONOMIILOR DE PIAŢĂ
Odată lămurite atât conceptual cât şi opţional problemele privind necesitatea trecerii la economia de piaţă, precum şi cerinţele şi căile de realizare a privatizării şi a sistemului de alocare descentralizată a resurselor, s-a
pus şi se pune tot mai insistent întrebarea: către ce fel de economie de piaţă se îndreaptă România?
Pentru a putea formula un răspuns corect la întrebarea menţionată,
este necesară, pe de o parte, o analiză cât mai extinsă a structurii economiilor contemporane şi o clasificare a acestor economii după criteriul concurenţei şi al altor caracteristici economice şi sociale, iar pe de altă parte, o scurtă
caracterizare a structurii economiei româneşti privită prin prisma premiselor
concurenţiale şi a posibilităţilor de realizare a concurenţei.
Studiul acestor aspecte este cu atât mai necesar cu cât în economia
României predomină întreprinderi mari şi foarte mari ca producători unici
sau care au ponderi ridicate pe piaţa produsului sau serviciului respectiv,
ceea ce complică mult procesul general de trecere la economia de piaţă.

1.1. Economia de piaţă. Trăsături caracteristice şi tipologii
Noţiunea “economie de piaţă” se caracterizează printr-o complexitate
mai mare decât noţiunea de piaţă propriu-zisă întrucât reflectă atât componentele sistemului de piaţă, cât şi modul specific de funcţionare a acestui
sistem în ansamblul vieţii sociale.
În economia de piaţă – subliniază S. Sava şi E. Ionescu – fiecare entitate economică – de la individ până la cea mai mare corporaţie – este liberă
să cheltuiască, să economisească şi să contracteze relaţii economice după
propriul interes, ţinând seama însă şi respectând regulile impuse de societate. La aceasta se mai adaugă şi absenţa completă sau prezenţa minimă a
reglementărilor guvernamentale asupra economiei, ceea ce reprezintă o
cerinţă importantă a economiei de piaţă1.
Potrivit definiţiei date de dicţionarul economic britanic, economia de
piaţă este un sistem economic ce se caracterizează prin următoarele trăsă1

Sava, Sorica; Ionescu, Eufrosina, Economia de piaţă contemporană, în “Probleme economice”, săptămânal de informare economică, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti, nr. 7/1990, p. 5-6.
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turi: deciziile privind alocarea resurselor şi produselor sunt adoptate pe baza
preţurilor generate de schimburi voluntare între producători, consumatori,
muncitori şi proprietari ai factorilor de producţie; într-o asemenea economie
deciziile sunt descentralizate – adică ele sunt adoptate în mod independent
de grupuri şi indivizi, mai degrabă decât de planificatori centrali; economia
de piaţă, în mod obişnuit, implică existenţa unui sistem al proprietăţii private
asupra mijloacelor de producţie; ca (economia de piaţă) poate funcţiona şi
în cazul existenţei în economia naţională a unei anumite fracţiuni a proprietăţii sociale, obligatoriu fiind însă ca cea privată să fie preponderentă1.
Sistematizând ideile de mai sus, precum şi cele redate de S. Sava şi
E. Ionescu în lucrarea menţionată, se poate concluziona că economia de
piaţă se defineşte prin existenţa următoarelor condiţii şi trăsături principale:
1. Proprietatea privată, care asigură agentului oceanic dreptul de
apropriere, de folosinţă şi de dispoziţie asupra mijloacelor de producţie,
formează suportul material de bază al economiei de piaţă. Ea (proprietatea
privată) reprezintă, totodată, premisa şi caracteristica esenţială a economiei
de piaţă întrucât asigură libertatea, autonomia, interesul şi deplina responsabilitate a agenţilor economici pentru toate acţiunile economice întreprinse
de aceştia. Dreptul individului, împreună cu dreptul de proprietate – ambele
fiind asigurate şi apărate prin lege – dau garanţia libertăţii de acţiune şi imboldului creativ al agenţilor economici. Aceşti factori condiţionează în mare
măsură ridicarea performanţei întregului sistem economic.
2. Multipolaritatea – reprezentată de pluralitatea centrelor autonome
de activităţi economice, de gestiune şi de decizie. Aceste centre reprezintă
agenţi economici aflaţi în relaţii de schimb liber pe baza unor preţuri formate
pe piaţă prin mecanismul cererii şi ofertei. Locul central îl ocupă întreprinderea (firma) ca unitate economică ce asigură legătura între pieţele băneşti.
Cu toată multitudinea agenţilor economici, în economia contemporană există tendinţa formării grupurilor de forţă sau de presiune – monopoluri, oligopoluri naţionale şi multinaţionale, sindicate profesionale etc, care modifică
din interior sistemul economic, în primul rând, raportul de forţe între agenţii
economici, între diferiţi poli în cadrul economiei.
3. Profitul – obiectiv principal al agenţilor economici. În principiu, randamentul propriilor capacităţi şi competenţe determină limita în ceea ce priveşte nivelul profitului. În condiţiile liberei concurenţe şi a unui mare număr
de producători şi cumpărători, au loc schimburi echivalente, iar factorii de
producţie (reprezentaţi de forţa de muncă, pământ, capital financiar şi capital fizic angajat în unităţi de producţie) sunt remuneraţi prin salarii, rentă,
dobândă, profit. Privind fenomenele în dinamică, concurenţa determină
agenţii economici să introducă îmbunătăţiri şi inovări în procesele de pro1

Vezi The Dictionary of Modern Economics, Londra, Millan, 1991.
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ducţie şi de schimb. Cei mai ingenioşi şi mai tenaci agenţi economici reuşesc să reducă costurile şi, prin aceasta, să sporească profitul. Deşi sporirea puterii de acţiune a monopolurilor şi oligopolurilor distorsionează relaţiile
de piaţă, afectând nivelul preţurilor şi profitului, totuşi fondul general pe care
se desfăşoară activitatea agenţilor economici rămâne concurenţa, iar obiectivul principal-maximizarea profitului.
Spre deosebire de salarii, rentă şi dobândă – ca forme de remunerare
a factorilor de producţie (forţă de muncă, pământ, bani), ce au o anumită
constanţă în timp, profitul are un grad mai ridicat de risc, fiind expus unor
oscilaţii în funcţie de conjunctura pieţei.
4. Monetizarea economiei – constituie dezvoltarea relaţiilor monetare,
având ca scop general creşterea performanţelor sistemului economic. Monetizarea se exprimă şi are ca principale obiective concrete: măsurarea şi
compensarea tensiunilor provocate, pe de o parte, de raritatea resurselor şi
a produselor, iar pe de altă parte, de trebuinţele consumatorilor, formarea şi
utilizarea eficientă a capitalurilor; flexibilizarea proceselor economice prin
înlăturarea fricţiunilor şi adaptarea unităţilor la nevoile pieţei, prin efectuarea
de servicii bancar şi de credit.
5. Descentralizarea – reprezentată de deciziile luat de către agenţii
economici independenţi, coordonarea şi echilibrul economic realizându-se
în mod spontan prin intermediul relaţiilor de piaţă. Preţurile libere sunt principalii purtători de informaţii şi de stimulare materială ce determină acţiunile
şi comportamentele agenţilor economici.
6. Intervenţia indirectă a statului în economie, nu pentru a suplini
funcţiile pieţei, ci pentru a înlătura unele fricţiuni şi insuficienţe în funcţionarea mecanismelor economice şi a evita unele consecinţe negative ale acestei funcţionări.
Pentru a respecta libertatea de decizie a agenţilor economici şi a păstra cât mai nealterate concurenţa şi acţiunile pârghiilor şi legilor economice
de piaţă, intervenţia statului se face nu direct prin plan şi pe cale administrativă, ci în mod indirect prin politica fiscală şi monetară, precum şi prin politica de protecţie socială.
O combinaţie, în anumite proporţii, a condiţiilor şi caracteristicilor
menţionate mai sus formează o anumită structură a economiei de piaţă. Făcând diferite combinaţii convenţionale între aceste caracteristici poate fi
concepută o gamă largă de tipuri de economii – de la un tip pur liberal, ideal
funcţionând conform principiului “laisses faire, laissez passer, le monde va
de lui même”, la un tip strict dirijat de la centru. Ce ne arată însă o analiză a
structurilor reale din lumea contemporană? Aproximativ aceeaşi diversitate
de situaţii în ceea ce priveşte locul important sau mai puţin important al unor
caracteristici cum sunt proprietatea privată în raport cu cea publică, gradul
de polaritate a economiei, profitul şi pârghiile economice în raport cu pârghiile administrative, gradul şi modul de implicare a statului în economie,
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gradul de descentralizare a deciziilor. În tabelul nr. 1.1 vom reda câteva tipuri de economii definite după criteriile convenite.
Tabelul nr. 1.1
Tipuri de economii şi principalele criterii de definire
Tipul de
Principalele caracteristici
Exemple de
econo- Proprietatea Grad de pola- Obiective:
economii
Grad de
Grad de
Modul şi
mie
naţionale
ritate
profit, pârghii monetizare centraliza- gradul de
economice
re sau
intervenţie
sau pârghii
descentra- a statului în
administrative
lizare
economie
A. Economie de comandă
1. Pură Exclusiv socia- Monopolism Sarcini de plan Rolul bani- Centralism Conducerea Toate econocu pârghii
lor ca măsu- democratic centralizată miile ţărilor solistă
de stat cu
întreprinderi administrative rători de
administrati- cializate în pemari ce domivaloare şi
vă de stat rioada stalinisnă piaţa
preţuri fixate
tă şi economia
de stat
României până în decembrie 1989; Cuba şi Coreea
de Nord
2. Relaxa- Preponderent Monopolism Beneficiu şi
Rolul bani- Centralism Conducerea Ţările socialisindicatori de lor şi pârghi- birocratic + centralizată te după perită
socialistă cu de stat cu
mică proprieta- întreprinderi comandă
ilor econo- unele ele- prin plan şi oada stalinistă
te privată tole- mari ce domimice remente de folosirea
nă piaţa şi
strâns pre- autonomie unor pârghii
rată
apariţia întreţuri fixate de gestionară economice
prinderilor mici
stat
de cointeresare
3. Refor- Mixtă (prepon- Monopol de
Mixte
Sporirea Mixtă
Accentuarea Ungaria după
mată derent socialis- stat + mica
rolului banipârghiilor
reforma ecotă + mica pro- proprietate
indirecte şi nomică din
lor şi a
prietate privată privată induspârghiilor
continuarea 1968, Polonia
garantată de trială, agricolă
financiare,
celor admi- începând de
lege)
şi servicii
controlul
nistrative pe la mijlocul anipreţurilor
o scară mai lor ’80, URSS
redusă
începând din
1985, Bulgaria
şi România,
după anul
1989
B. Economia de piaţă
1. Puter- Preponderenţa Monopoluri şi Profit şi alte
Creşterea Autonomia Dirijarea
Economii naţinic diri- proprietăţii pri- oligopoluri
pârghii ecorolului bani- întreprinde- orientativă onale postbejată
vate şi un pu- proprietate de nomice-finan- lor şi a sis- rilor împleti- prin plan şi lică cu orientaternic sector stat şi privată + ciare stimulati- temului fi- tă cu decizii prognoză
re socialistă
întreprinderi ve; sistem
public
nanciar şi centralizate folosind pâr- (Austria, Franmari şi mijlocii bancar dezvol- liberaliza- şi financiare ghii econo- ţa, Suedia,
mice-financi- Italia), precul
în diferite
tat
rea, preţuriare şi instru- şi fostele ţări
ramuri ca
lor paralel
mente de in- socialiste ce
concurenţă
cu controlul
formare şi se află în premonopolistă şi
statului
reflecţie asu- zent în periperfectă
pra viitorului oada de treceprin analiza re la econorelaţiilor
mia de piaţă
funcţionale şi
cauzale ale
reproducţiei
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Tipul de
Principalele caracteristici
Exemple de
econo- Proprietatea Grad de pola- Obiective:
economii
Grad de
Grad de
Modul şi
mie
naţionale
ritate
profit, pârghii monetizare centraliza- gradul de
economice
re sau
intervenţie
sau pârghii
descentra- a statului în
administrative
lizare
economie
2. Eco- Preponderenţa Oligopoluri
Profit + pârghii Sistem
Autonomia Idem (inclu- Ţările nordice
nomie
proprietăţii
private, mono- de protecţie
financiar
întreprinde- siv practica- şi, într-o măsocială de private şi un poluri naturale specială pentru dezvoltat şi rilor şi
rea unei po- sură redusă
piaţă de puternic sector publice + în- redistribuirea control
folosirea
litici fiscale Germania şi
tip scan- public dezvol- treprinderi mici veniturilor prin limitat al
unor pârghii apăsătoare Franţa şi Andinav
tat, mai ales în şi mijlocii cu sistemul impo- preţurilor
economice- şi central di- glia în perioasfera serviciilor concurenţă
zitelor şi pârfinanciare rect al servi- da de guvermonopolistă şi ghiilor financiindirecte
ciilor prin in- nare laburistă
perfectă
ar-bugetare
stituţii de stat
specializate)
3. EcoProprietatea Idem, inclusiv Accentul pe
Idem
Idem
Folosirea
Ţările Europei
nomie privată genera- forme multina- profit şi într-o
pârghiilor
Occidentale
dirijată lizată şi un sec- ţionale
măsură mai
economicode tip tor public rela- oligopoliste
redusă pe folofinanciare şi
vest- tiv restrâns în
sirea pârghiilor
a unor ineuro- sfera unor serpentru protecstrumente
pean vicii cu protecţia socială
de informare
ţie şi încurajaşi reflecţie
rea întreprindeasupra
rilor mici şi
viitorului
mijlocii
4. Eco- Proprietatea Existenţa
Profitul şi alte Dezvoltarea Grad ridicat Intervenţia SUA, Canada
nomie privată genera- marilor com- obiecte eco- şi folosirea de autono- minimă a
şi Anglia în
liberală lizată şi un
panii (inclusiv nomice menite pe scară
mie, pre- statului (mai perioada de
de tip sector public multinaţionale) să dezvolte
largă a
ponderenţa ales în sec- guvernare
anglo- ce ocupă un oligopoliste şi proprietatea sistemului deciziilor la torul public), conservatoare
prin instrusaxon loc neglijabil în a unei legislaţii privată şi să
monetar şi nivelul
economie
mente fiscal
antimonopolis- sporească rolul bancar în agenţilor
te extinsă
concurenţei în funcţiona- economici bugetare,
monetare şi
pentru simula- ridicarea efici- rea econode credit.
rea şi proteja- enţei economi- miei
rea liberei
Intervenţiile
ce
iniţiative şi a
statului creează un meconcurenţei
diu economic favorabil
5. Libera- Exclusiv priva- Predomină
Profitul realizat Banii, preţu- Decizii des- Statul are Economiile de
lă
tă
mulţimea de în condiţiile:
rile şi pâr- centralizate intervenţii
piaţă din periunităţi econo- concurenţei
ghiile eco- la nivelul
minime prin oada de avânt
mice concu- perfecte şi a nomice şi unităţilor
intermediul a capitalismurente
concurenţei
financiare economice, politicii fisca- lui ce se aflau
monopoliste folosite ca alocarea
le şi prin re- în fruntea
multi-firme, iar instrumente resurselor glementări dezvoltării. În
sistemul de
de autore- şi coordo- care să asi- economia
preţuri se for- glare a
narea eco- gure promo- SUA sunt
mează după sistemului nomică
varea con- predominante
legile pieţei
economic realizându- curenţei şi aceste trăsălibere
se după
reglarea ci- turi
legile pieţei clului econo(orizontal) mic prin înlăturarea unor
fricţiuni în
economice

Pentru a avea o reprezentare cât mai completă, am lărgit analiza, cuprinzând în tabel tipurile care aparţin atât economiilor de comandă, cât şi
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economiilor de piaţă. Am considerat necesar acest lucru din mai multe motive. În primul rând, pentru a menţiona faptul că între aceste două grupuri
există o barieră pe care nu o poate trece o ţară decât numai prin transformări revoluţionare (prin rupturi) în toate domeniile, cele hotărâtoare fiind însă proprietatea, polaritatea, ca şi alte elemente cuprinse în tabel.
În al doilea rând, pentru a sublinia faptul că atâta timp cât se păstrează proprietatea socială (publică) ca formă preponderentă a proprietăţii în
economie, iar monopolurile şi oligopolurile de stat rămân forme predominante în economie, ce polarizează viaţa economică, nu putem spune că economia României, ca şi a celorlalte ţări est-europene, s-au desprins propriuzis de cordonul ombilical al tipului de economie de comandă.
În al treilea rând, pentru a arăta că România, spre deosebire de alte
ţări vecine, trebuie să facă un efort deosebit în ceea ce priveşte reconstrucţia economică, pentru că ea trebuie să comprime, într-un termen cât mai
scurt, drumul pe care îl are de parcurs, de la forma pură şi puţin relaxată a
economiei de comandă, în care s-a aflat înainte de revoluţie, la o economie
de piaţă, fie dirijată de tip vest-european, fie liberală de tip anglo-saxon.
Tipurile de economie menţionate în tabel, aflate la cele două extremităţi, prezintă mai mult un interes istoric şi oferă anumite puncte de referinţă
pentru efectuarea unor analize comparative ale diverselor alternative.
Existenţa într-o ţară sau alta a unui anumit tip de economie de piaţă
îşi găseşte mai multe explicaţii. Trebuie avut în vedere, în primul rând, evoluţia istorică a economiei şi societăţii din ţara respectivă. În al doilea rând,
trebuie luată în considerare evoluţia opţiunilor politice ale forţelor sociale şi
politice dominante din ţara respectivă, care dau un anumit curs unor tipuri
de structuri ale economiei de piaţă. Opţiunile politice, de regulă, se iau ţinând seama de condiţiile economice şi sociale existente privind nivelul de
dezvoltare economică, instituţiile economice şi politice existente, psihologia
socială ş.a. De exemplu, într-o economie săracă, cu o puternică centralizare, unde trebuie restructurat întregul mecanism de funcţionare ca şi structura de ramură şi cea tehnologică, nu poate fi adoptat un tip de economie socială de piaţă în mod asemănător ţărilor nordice, pentru simplul motiv că
lipsesc atât resurselor necesare de a putea satisface nevoile sociale potrivit
cerinţelor, cât şi sistemul instituţional adecvat, iar comportamentul psihosocial al populaţiei nu este pe deplin adaptat necesităţii unei angajări asidue şi
austere în vederea sporirii rapide a performanţelor sistemului economic
pentru a crea resursele de care aminteam. Considerăm că numai punerea
în contact direct a tuturor agenţilor economici (începând de la indivizi şi până la marile firme) cu legile severe ale concurenţei ar fi în măsură să ducă
la o adevărată trezire la realitate a multora dintre aceşti agenţi economici
care continuă să-şi menţină vechiul comportament paternalist generat de
mecanismele economiei socialiste, caracterizat prin lipsă de iniţiativă, lipsă
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de autonomie, frică de risc, lipsă de competiţie. Numai într-o economie de
piaţă în care se manifestă concurenţa prin toţi porii societăţii se poate asigura însănătoşirea treptată a vieţii economice-sociale, întrucât prin concurenţă
pot fi înlăturate acele tare paralizante ale vieţii economice-sociale.

1.2. Concurenţă şi monopolul
Prin însăşi definiţia sa, piaţa presupune existenţa atât a unui regim de
libertate al întreprinderilor private, cât şi a unei concurenţe între acestea. În
multe publicaţii şi, mai ales, în cursuri universitare, se întâlneşte afirmaţia că
în economiile reale de piaţă nu ar mai exista nici libertatea întreprinderii şi
nici concurenţă. Acestea ar fi înlocuite complet de dominaţia monopolurilor,
iar acele unde bruma de concurenţă a mai rămas, ea ar fi complet deformată. A devenit chiar o modă de a critica modelul concurenţei, calificându-l ca
abstract, nerealist, lipsit de sens sau, în cel mai bun caz, un model ce nu
constituie altceva decât un punct de plecare, un reper ce ar permite doar
comparaţii pentru a releva caracteristicile economiei contemporane industriale, care trebuie acceptată aşa cum se înfăţişează ea astăzi1.
1.2.1. Controverse teoretice şi analiza realităţilor
privind structurile pieţei
În opinia noastră, atunci când se fac aprecieri şi analize asupra concurenţei, asupra existenţei, rolului şi necesităţii concurenţei în cadrul mecanismelor economice trebuie avute în vedere împrejurările şi scopurile în care acestea sunt făcute (după ce poziţii ideologice), precum şi structura economiei aflată în transformare. De exemplu, faptul că în economia românească actuală domină în mod absolut monopolurile producătorilor colectivi,
după logica acestor autori concurenţa nu ar mai trebui să constituie obiect
de studiu întrucât ea nu reprezintă o realitate economică. Or, a pune problema în acest fel ni se pare nu numai nedreaptă, dar chiar eronată şi de-a
dreptul periculoasă. De altfel, nu trebuie să credem că în vremea economiştilor clasici (sau chiar în vremea celor neoclasici cum sunt Walras şi A. Marshall) existau toate condiţiile pentru desfăşurarea concurenţei pure şi perfecte, pentru a-i determina să abordeze acest subiect, şi că monopolismul
nu-şi făcuse încă apariţia. Pentru ei, aşa cum subliniază A. Hunter, concurenţa înseamnă realizarea şi menţinerea libertăţii economice – abolirea reglementărilor interne în comerţ, schimbarea sau desfinţarea tarifelor şi eroziunea puterii economice şi politice a clasei nobililor. Pentru ei concurenţa
era libertatea de a uzurpa tirania economică şi politică, lipsa de libertate sau
1

Jaquemin, Alexis, Economie industrielle européene. Structure de marché et strategies
d’entreprise, Paris, Dunod, 1975, p. 1.

472
un exerciţiu în dinamica schimbării sociale mai degrabă, decât o maşină de
alocare eficientă a resurselor şi produselor1. De asemenea, A. Marshall a
fost mai mult interesat în ceea ce el numea libertatea industriei şi întreprinderii şi forţele economice ce guvernează creşterea şi decăderea firmei2, văzând în monopol un factor ce contribuie la decăderea acesteia. Cum puteau
ei (economiştii clasici şi neoclasici) să demonstreze mediul de funcţionare a
unei economii piaţa şi avantajele acestui mod, altfel decât prin adoptarea
acelor ipoteze ce implicau punerea firmei ca şi a ansamblului economic în
condiţiile de pură şi perfectă libertate? Aceeaşi întrebare devine cu atât mai
valabilă şi mai acută pentru condiţiile actuale ale economiei româneşti, cu
cât, pe de o parte, se pune problema trecerii la economia de piaţă concurenţială, iar pe de altă parte, întreaga economie este încorsetată şi dominată de o mână de monopoluri aflate pe punctul de a scăpa şi de sub controlul
statului şi de a deveni astfel dictatori asupra consumatorilor. Evident, nici în
trecut, nici în prezent, răspunsul nu putea şi nu poate fi dat altfel decât analizând cu atenţie firma, comportamentul său, structura pieţei şi mecanismul
economic în cele trei ipostaze esenţiale:
a) existenţa unui număr mare de firme producătoare ce intră în concurenţă pentru vânzarea aceluiaşi produs;
b) preponderenţa în economie a monopolurilor şi oligopolurilor, care
concurează oferta de produse şi servicii şi preţurile;
c) existenţa pe piaţa reală a unei situaţii complexe, constând în aceea că, alături de firme mici şi mijloci, acţionează şi firmele mari
oligopoliste (cu anumită putere economică şi care au o anumită influenţă pe piaţă), precum şi firme cu produse diversificate,
realizându-se concurenţa monopolistă (cunoscută şi sub denumirea de concurenţă imperfectă).
Aşa cum am mai arătat, ipostazele a) şi b) reprezintă cazuri extreme,
primul asemănător ţărilor aflate în trecut în ascensiunea către economia de
piaţă, iar cel de al doilea, asemănător, în marea măsură, economiei ţării
noastre, în care societăţile comerciale şi regiile autonome formate din firme
mari şi foarte mari, în calitatea lor de unici producători ai aproape întregii
1
2

Hunter, Alex, Welfare Analysis and Monopoly, în Alex Hunter (ed.), Monopoly and
Competition, Penguin Books, Londra, 1969, p. 33.
Alex Hunter menţionează că Alfred Marshall a fost responsabil pentru introducerea
multor idei care au condus la definiţii mult mai riguroase ale ceea ce însemnau pieţele
competitive. Iată este semnificativ faptul că teoremele relevante erau limitate la subsoluri şi anexe matematice; şi textul său, în fond, continuă să se ocupe de competiţie în
termeni de rivalitatea economică, mai degrabă, decât de proprietăţi analitice. Naşterea
şcolilor de gândire economică privind concurenţa monopolistă a lui E.H. Chamberlin şi
concurenţa imperfectă a lui Jean Robinsen, din anii 1920-1930, a marcat o schimbare
radicală în modul de abordare, a concurenţei, căpătând un caracter mai ascuţit ca rezonanţă pentru teorie şi pentru practică (Hunter, Alex, op. cit., p. 33).
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oferte de produse. Ipostaza c) reprezintă structura reală a pieţelor contemporane din ţările dezvoltate.
Utilitatea practică a studiului structurii pieţelor în cele trei ipostaze iese de sub orice umbră de îndoială. Însă afirmaţiile după care economiile de
piaţă ale ţărilor dezvoltate ar putea fi complet dominate de monopoluri naţionale şi multinaţionale, iar libera concurenţă, dacă nu a dispărut complet,
cel puţin ar fi fost redusă la proporţii nesemnificative şi complet deformată,
pune la îndoială însăşi virtuţile economiei concurenţiale, precum şi credibilitatea unor asemenea studii, chiar dacă am încerca să invocăm argumentul
de mai sus în legătură cu necesitatea abolirii unor reglementări stânjenitoare impuse de monopoluri. Fie din necunoaştere, fie din interese politice sau
de altă natură, lucrurile se prezintă adeseori în mod deformat. Realitatea
este mai complicată, procesele sunt mai subtile. De aceea, înainte de a intra într-o analiză de detaliu a fiecăreia din cele două categorii de concurenţe, cea pură şi perfectă şi cea monopolistă (imperfectă), ar trebui să clarificăm în continuare unele aspecte privind structura pieţii concurenţiale pentru
a constata măsura în care există sau nu concurenţa şi a cunoaşte structurile către care trebuie să tindă economia românească în tranziţia sa spre
economia de piaţă.
Mulţi economişti care au îmbrăţişat ideile ce derivă din modelul clasic
– după aprecierile lui Anghel Rugină – au desprins două caracteristici principale în legătură cu structura pieţii concurenţiale: Prima este cea referitoare
la cadrul conceptual în care concurenţa şi monopolul sunt considerate elemente ce reprezintă forţe economice aflate în opoziţie; pe de o parte, concurenţa – factor decisiv şi dominant care, într-un sistem de libertate economică, conduce automat spre stabilitate şi echilibru, monopolul dimpotrivă,
văzut ca un element turbulent ce duce la distorsiuni şi dezechilibre. Cea de
a doua caracteristică (ce se adaugă la prima) se referă la faptul că concurenţa ar trebui să reprezinte regula sau fenomenul de masă, iar monopolul
excepţia sau fenomenul izolat1.
Léon Walras este economistul care consideră concurenţa ca având
locul exclusiv în cadrul modelului care descrie sistemul economiei de piaţă,
pe când Cournet, Marshall ş.a. consideră concurenţa ca având locul principal, iar monopolul un loc minor, nesemnificativ.
Concurenţa, ca noţiune, a fost explicitată prima dată de Cournet, pornind de la analiza monopolului, prin sporirea treptată a numărului de ofertanţi. Cantitatea produsă de un producător este prea mică faţă de cea produsă de toate celelalte firme pentru a afecta în mod perceptibil preţul sau
1

Rugină, Anghel, An Introduction in Development of the Capitalist System, Northeastern
University, Boston, 1969, p. 5-6. Date şi idei privind referirile istorice au fost folosite din
această lucrare, precum şi din cartea: Schumpeter, Joseph A., History of Economic
Analysis, Londra, George Allen and Unwan LOT, 1955, p. 972-985.
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pentru a admite ori a adopta strategia preţului de către o firmă1. Jevens a
adus explicaţii suplimentare, introducând în modelul concurenţei curbele de
indiferenţă şi cele de consum, precum şi supoziţia omogenităţii produselor.
Pe baza acestor contribuţii, Walras a folosit termenul de liberă concurenţă.
După J. Schumpeter, concurenţa pură oferă un model care presupune că
sistemul economic funcţionează prin voinţa fiecărui agent economic, în scopul de a maximiza avantajul său net (satisfacţia sau venitul monetar) cu ajutorul încercărilor de adaptare optimă a cantităţilor de produse ce trebuie
cumpărate şi vândute. Spre deosebire de Walras care considera competiţia
pură ca fiind omnipotentă, omniprezentă şi în mod ideal raţională şi că devierea de la acest model s-ar datora aşa numitei fricţiuni existente în sistem,
A. Marshall înlătură toate rămăşiţele de lucruri inutile pe care le considera
neesenţiale în cadrul schemei sale teoretice. El foloseşte noţiunea de libertate economică, mai degrabă, decât de concurenţă, şi se obţine de a defini
în mod riguros noţiunea de concurenţă2. În acelaşi timp el acordă o atenţie
deosebită problemei multitudinii firmelor şi felului în care ele cuceresc aşanumitele pieţe speciale de produse şi servicii – automobile, petrol, metale
neferoase etc. – pregătind, într-o anumită măsură, trecerea la un alt tip de
concurenţă.
La polul opus, faţă de modelele şi de ideile expuse, s-a situat P.
Sraffa, care a căutat să releve faptul că monopolul ar constitui regula, iar
competiţia doar excepţia. Acest lucru a creat o breşă importantă în sistemul
de gândire şi în metodologia de lucru tradiţională privind analiza structurii
economiei de piaţă3. Cu toate încercările unor reputaţi economişti de a aduce argumente în sprijinul modelului clasic (W. Eucken, W. Repke, F.A. Hayek, L. von Mises, F.H. Knight ş.a.), treptat, a fost destrămată vechea paradigmă, prin contribuţia lui E.H. Chamberlin care a dezvoltat teoria concurenţei monopoliste ce se desfăşoară pe un plan larg în economie, între aria
monopolistă şi aria nemonopolistă, între oligopoluri şi între întreprinderile
mici şi mijlocii, ce fabrică produse diferenţiate substituibile4.
Concentrarea producţiei într-un număr redus de corporaţii, precum şi
apariţia şi avântul rapid al oligopolurilor naţionale şi multinaţionale au fost de
1

Gournet, Augustin, Researches into Mathematical Principles of the Theory of Wealth,
New York, 1927, p. 90; vezi Schumpeter, J., op. cit., p. 973.
2
Marshall, Alfred, Principes d’Economie Politique, Paris, Dunod, 1964, p. 1; Schumpeter,
J., op. cit., p. 974.
3
Sraffa, Pierre, The Laws of Returns under Competitive Conditions, în Economic Journal, decembrie 1926, republicat în: Readings in Economic Analysis, vol. 2, Prices and
production, editat de Richard V. Clemence, Addisen-Wosley Press, Inc., 1950
4
Chamberlin, E.H., Measuring the Degree of Monopoly and Competition, în E.H.
Chamberlin, Monopoly and Competition and their Regulation, Macmillan, Londra, 1954,
p. 55.
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natură să atragă atenţia multor economişti, unii dintre ei prezicând că economiile naţionale vor fi în curând pur şi simplu sufocate, iar concurenţa înlăturată din viaţa economică.
În ciuda credinţei generale potrivit căreia concurenţa se află în declin,
Stigler afirmă că aceasta este, în parte, e ficţiune şi, în parte, un simptom al
creşterii sensibilităţii de a pleca de la comportamentul concurenţial perfect1.
În ultimele decenii, concurenţa nu a continuat să scadă în ţările cu
economie de piaţă, chiar dacă a crescut puterea economică a firmelor mari
şi s-a extins numărul şi a sporit puterea firmelor multinaţionale. Trebuie precizat că, pe de o parte, această categorie de firme mari acţionează numai în
anumite ramuri. Pe de altă parte, concurenţa continuă să se manifeste şi în
cazul oligopolurilor, îndeosebi ca urmare a liberalizării fluxurilor internaţionale de mărfuri şi de capital. La toate acestea mai trebuie adăugate şi alte câteva fapte de mare importanţă ce fac prezentă concurenţa în economie, cu
o tendinţă de creştere a acesteia.
În primul rând, în toate ţările cu economie de piaţă s-a creat şi perfecţionat un cadru legislativ antimonopolist care frânează procesul de monopolizare şi înlătură tentativele de monopolizare prin fuziuni, înţelegeri oficiale şi
secrete şi alte acţiuni monopoliste ale firmelor care au ca scop controlul
ofertei şi al preţurilor.
În al doilea rând, în toate ţările cu economie de piaţă se desfăşoară
un amplu proces de înfiinţare şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.
De exemplu, în Japonia, în anul 1986, cele 6,5 milioane întreprinderi mici şi
mijlocii au reprezentat 99% din numărul total de întreprinderi. Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în valoarea adăugată a tuturor întreprinderilor a
crescut de la 47% în 1960 la 56% în 1987. Această tendinţă, de extindere a
acestei categorii de întreprinderi, în cele mai diverse ramuri, se întâlneşte în
toate ţările dezvoltate cu economie de piaţă, ceea ce are ca efect e regenerare a liberei concurenţe şi o limitare a acţiunii oligopolurilor.
În al treilea rând, se manifestă un interes crescând, atât din partea
unor forţe politice, cât şi din partea statului de a încuraja şi sprijini din punct
de vedere economic menţinerea în activitatea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii. Ele sunt sprijinite pe liniile pregătirii cadrelor prin şcoli speciale, managementului, marketingului, informaţiilor tehnico-ştiinţifice, acordării de credite avantajoase garantate de stat, reducerii impozitelor, acordării de asistenţă în domeniile muncii, administraţiei, finanţării. Întreprinderile
mici şi mijlocii îşi dezvăluie superioritatea şi prin faptul că sunt relativ uşor
adaptabile la cererile pieţei, sunt mai receptive şi mai mobile la reînnoirea
produselor şi la aplicarea inovărilor de proces.

1

Stigler, George J., op. cit.
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Toate aceste fapte şi tendinţe menţionate mai sus creează cadrul general favorabil de a se manifesta concurenţa între ofertanţi, în eforturile lor
de a atrage cumpărători. De altfel, în ciuda existenţei unor tendinţe naturale
de concentrare a producţiei, mai ales în anumite ramuri cu producţii şi tehnologii sofisticate, unde sunt necesare investiţii mari, există numeroşi factori
de frânare a unor asemenea tendinţe. Tocmai aceste procese contradictorii
fac ca structura pieţelor contemporane din ţările dezvoltate să se prezinte
ca un imens mozaic. Dacă în cadrul acestui mozaic vom lua în considerare
şi economiile ţărilor aflate în procesul de tranziţie (în care includem şi România), tabloul se va completa cu sectoare caracterizate printr-un grad înalt
de monopolizare a producţiei. În acest caz, se împletesc sectoarele unde
acţionează concurenţa pură şi perfectă, cu sectoare unde acţionează concurenţa monopolistă (imperfectă).
În concluzie, condiţiile existenţei unor structuri diversificate ale pieţelor, precum şi a unor interese contradictorii şi rivalităţi ale firmelor şi oamenilor de afaceri, trebuie evidenţiată existenţa mai multor tipuri de concurenţă
în funcţie de diferite criterii luate în considerare. Dacă vom avea în vedere
mediul în care se desfăşoară concurenţa şi, în primul rând, protagoniştii
concurenţei, vom putea distinge:
− concurenţa liberă – pură şi perfectă – ce are loc între mai mulţi
agenţi economici cu o distribuţie relativ egală în ceea ce priveşte
puterea lor economică de piaţă;
− concurenţa monopolistă realizată între monopoluri (cu o anumită
putere pe piaţă) şi restul unităţilor existente pe piaţa produsului,
cea realizată între firme cu produse diferenţiate (substituibile), precum şi concurenţa între oligopoluri.
1.2.2. Obiective economice ale firmelor în condiţii concurenţiale
şi de monopol
Studiul concurenţei şi monopolului nu poate da încă răspunsuri convingătoare la multe probleme legate de structura şi mecanismul de funcţionare a pieţei şi a firmelor. Multe din explicaţiile teoretice nesatisfăcătoare
derivă încă din ipotezele simplificatoare, după care obiectivul firmelor ar fi
numai maximizarea profitului, iar firmele, oricât de mari, au numai un profil
omogen, deci un grad înalt de specializare. În deplin acord cu afirmaţiile lui
Al. Jaquemin, trebuie recunoscut faptul că întreprinderea astăzi nu se poate
reduce la un organism simplu având un obiectiv unic-maximizarea profitului.
Ea este un organism complex care se înfruntă cu o multitudine de obiective
contradictorii1, ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării întreprinderilor şi de
1

Jacquemin, Alexis, op. cit., p. 3.
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satisfacerea intereselor proprietarilor şi a celor ale managerilor, interese
care pot fi divergente. Firmele au comportamente diferite şi în funcţie de
numărul lor şi de puterea lor economică de a influenţa piaţa.
În consecinţă, analiza concurenţei şi a monopolului nu poate gravita
doar în jurul problemei preţului şi în a considera profitul ca singura motivaţie
în funcţionarea mecanismului economic de piaţă, oricât ar fi el de important.
Concurenţa constă dintr-o multitudine de forme de comportament ce se
manifestă în cadrul relaţiilor dintre furnizori, pentru captarea interesului unei
clientele cât mai numeroase.
Pentru definirea acestor forme de comportament, trebuie avute în vedere cel puţin următoarele împrejurări. În primul rând, interesele şi aspiraţiile
clientelei, ţinând seama că această (clientelă) este formată nu din entităţi
omogene. Clientela, formată din consumatori productivi şi neproductivi, cu
niveluri diferite de disponibilităţi financiare, formează segmente de piaţă diferenţiate. Deşi toate doresc acelaşi produs, unele sunt însă interesate să le
procure la preţuri cât mai scăzute, întrucât nu dispun de bani suficienţi, altele sunt interesate în calitatea ridicată a produselor, iar altele în variante cu
performanţe înalte fără ca preţul să aibă prea mare importanţă. În al doilea
rând, libertatea de a acţiona, interesele şi aspiraţiile producătorilor în calitatea lor de ofertanţi. Firmele acţionează nu după principiul primului impuls, ci
pe baza unor scenarii tactice şi strategice. Ele (firmele) caută să împletească cu grijă interesele curente de asigurare a veniturilor, cu cele viitoare de
dezvoltare şi consolidare a poziţiei lor pe piaţă, recurgând în acest scop la
un set diversificat de căi şi metode. În al treilea rând, existenţa în mediul
economic a unor reglementări juridice, a unor reguli cutuniare şi a unei stări
psihosociale care impun sau favorizează anumite acţiuni sau comportamente din partea agenţilor economici.
Dacă vom ţine seama de obiectivele urmărite şi efectele produse, pot
fi distinse următoarele tipuri de concurenţă:
− concurenţa prin preţuri, care este cel mai frecvent întâlnită în economia de piaţă, şi ea se desfăşoară într-un anumit mod, când este
vorba de piaţa liberă, şi în alt mod, când este vorba de monopol şi
de oligopol;
− concurenţa în afara preţurilor (nonprice competition), ce se desfăşoară între agenţii economici (ofertanţi), folosindu-se metode şi instrumente diverse cum sunt persuasiunea cumpărătorilor prin reclamă şi alte mijloace, designul produsului, forma de prezentare a
produsului, crearea barierelor de comercializare prin contracte sau
alte tipuri de înţelegeri. Asemenea forme de concurenţă, ca şi altele, pot diferi substanţial în ceea ce priveşte efectele lor asupra
concurenţilor şi consumatorilor, precum şi asupra folosirii resurse-
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lor1. Dacă se au în vedere metodele sau instrumentele folosite în
realizarea concurenţa în afara pieţei.
Cele două tipuri de concurenţe menţionate la criteriul anterior, de regulă, se desfăşoară în cadrul relaţiilor de piaţă. Există însă forme ale concurenţei care se desfăşoară în afara relaţiilor de piaţă şi adeseori, fără să existe vreo referire la un anume produs. De exemplu, C. Edwardes include
acestui tip de concurenţă cazul inovaţiei aflat sub incidenţa legislaţiei de
protecţie a proprietăţii industriale. De exemplu, pentru a putea obţine invenţii
patentate, întreprinderile trec la realizarea programelor de cercetări în anumite domenii tehnologice.
Inovările respective, valorificate, creează întreprinderii respective un
avantaj suplimentar. Acest avantaj este protejat de legea proprietăţii industriale pe un număr de 15-17 ani, timp în care nu mai pot apărea alţi producători şi aceluiaşi produs.
Noul produs, aflat sub protecţia proprietăţii industriale, este răspândit
în economie relativ rapid, prin sistemul licenţelor, precum şi prin comerţ.
Aceasta face ca toţi ceilalţi agenţi implicaţi în utilizarea respectivului produs
în calitate de consumator (fie productivi, fie neproductivi) să fie controlaţi şi
să devină, sub diferite forme dependenţi de firma inovatoare. Deci obiectivele şi instrumentele menţionate fac ca, într-o anumită măsură, concurenţa să
se manifeste în afara relaţiilor de piaţă propriu-zise.
Unele tipuri de concurenţă au fost definite mai sus, iar altele vor fi
analizate în continuare sub diferitele lor aspecte. Ceea ce ar trebui reţinut
din clasificările efectuate şi din explicaţiile date în mod sumar mai sus constă în aceea că există mai multe obiective economice pe care firmele le au
în vedere atunci când se angajează în lupta de concurenţă. În analizele
economice ce se întreprind ar trebui să se aibă în vedere nu numai preţul şi
profilul, ci şi alte variabile, care, de multe ori, sunt tot atât de importante
pentru economia contemporană, dacă nu chiar mai importante.
În concluzie, se poate aprecia că, în evoluţia gândirii economice privind concurenţa şi în analizele efectuate în acest domeniu, se pot distinge
patru mari moduri de abordare, localizate în perioade diferite de timp: 1.
clasic-concurenţa pură şi perfectă; 2. neoclasic – creşterea rolului monopolului şi a oligopolului; 3. shumpeterian – impulsul inovării în condiţiile concurenţei monopoliste; 4. de restaurare a competiţiei prin dereglementări şi
demonopolizări. O analiză a concurenţei în perspectivă istorică nu are numai o motivaţie pur teoretică, ci şi una pragmatică. Pe de altă parte, o astfel
de analiză ne va da posibilitatea să desluşim mai bine legătura dintre fenomenul concurenţial şi varietatea structurii economiilor de piaţă, apariţia unor
anomalii în economie cu disfuncţionalităţi şi alte efecte negative, precum şi
1
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necesitatea unor dereglementări care să reajusteze procesele economice şi
să contribuie la sporirea performanţelor sistemului economic.

1.3. Mecanismul de piaţă în corelaţie cu tipurile de pieţe
concurenţiale
În fiecare economie naţională, pe măsură dezvoltării sale, se formează un mecanism tot mai complex care funcţionează fără întrerupere, la un
anumit nivel de performanţă. Acest mecanism – format fie în mod spontan
sau natural, fie în mod dirijat sau artificial – este compus dintr-un set de reguli de conduită după care se ghidează agenţii economici în activitatea lor,
dintr-un set de instrumente prin care se realizează activitatea şi dintr-un sistem instituţional (inclusiv organizaţii) corespunzător, care facilitează desfăşurarea acţiunilor întreprinse de agenţii economici în realizarea scopurilor lor.
Mecanismul economic din oricare sistem economic naţional, indiferent
de nivelul de dezvoltare al acestuia, trebuia să răspundă la următoarele întrebări fundamentale, întrebări formulate în mai toate manualele de economie politică:1 1) Ce bunuri şi ce servicii se vor produce; 2) Cum se vor produce, adică în ce combinaţii de resurse şi cu ce tehnologii; 3) Pentru cine se
vor produce sau, cu alte cuvinte, cum şi în ce proporţii se va realiza repartiţia veniturilor între factorii de producţie – forţa de muncă, pământul şi capitalul.
Nu există doar un singur tip de mecanism care să răspundă la astfel
de întrebări. Practic, fiecărui sistem economic naţional îi corespunde un
mecanism propriu. Totuşi, printr-o tipologizare a lor, s-au putut desprinde
anumite trăsături comune la anumite grupuri de mecanisme economice.
Prima şi cea mai importantă clasificare a tipurilor de mecanisme este cea
care derivă tocmai din principiile fundamentale ce au stat la baza construcţiei lor. Din acest punct de vedere, se disting: a) mecanismul bazat pe comandă centralizată, prin care statul, prin pârghiile sale de comandă, face
alegerile de variante de producţie, de tehnologii şi de resurse, face repartiţia
veniturilor şi face, de asemenea, coordonarea economiei; b) mecanismul de
piaţă sau al mâinii invizibile prin care alegerile de variante şi coordonarea
economiei se fac pe piaţa liberă, concurenţială, de către însăşi agenţii economici, folosind ca mijloc principal de informare şi de stimulare preţurile
formate pe piaţă prin jocul liber al cererii şi ofertei.
Mecanismul de piaţă, la rândul său, se diferenţiază în diverse categorii, în funcţie de modul cum se combină, pe de o parte, regulile de conduită,
instrumentele economice şi sistemul de organizaţii, iar pe de altă parte, maniera (directă sau indirectă) şi gradul de intervenţie a statului în economie
prin subvenţionarea unor activităţi sociale şi economice, prin sistemul de
1

Vezi, de exemplu: Samuelson, Paul, Economica, MacGraw-Hill, New York, 1967, p. 57;
Wonnacott, Paul; Wonnacott, Ronald, Economics, Mac Graw-Hill, New York, 1986.
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impozite şi taxe (stimulatoare sau inhibitoare), prin reglementări prohibitive
de producere a unor produse şi de utilizare a unor tehnologii poluante, prin
existenţa în economie a unui sector de stat, prin controlul unor categorii de
preţuri ş.a.
O clasificare foarte sumară şi aproximativă a tipurilor economiilor de
piaţă, în raport cu cele ale economiilor de comandă, a fost făcută mai sus.
Această clasificare corespunde, în linii mari, tipurilor de mecanisme de piaţă, cum sunt cele privind: mecanismul pieţei libere (concurenţa pură şi perfectă), mecanismul pieţei dominate de monopoluri, mecanismul bazat pe
concurenţa monopolistă şi mecanismul pieţei aflată în faza de
dereglementări (de tranziţie de la economia de comandă la cea de piaţă).
În nicio economie de piaţă nu se întâlnesc numai sisteme de organizaţii şi de instrumente economice care să îndreptăţească existenţa numai a
relaţiilor de liberă concurenţă, sau, dimpotrivă, numai relaţii monopoliste sau
de concurenţă monopolistă. Într-o economie de piaţă reală, după cum am
subliniat mai sus, există sectoare, pieţe sau segmente de pieţe mai mult
sau mai puţin extinse (agricultură, servicii, mica industrie etc.), în care relaţiile de concurenţă se desfăşoară în deplină libertate, nefiind afectate nici de
prezenţa monopolurilor şi nici de intervenţia statului. Este ceea ce se numeşte mecanism bazat pe concurenţă pură şi perfectă, pe care îl aveau în
vedere Adam Smith, Léon Walras ş.a. Pe de altă parte, în aceeaşi economie de piaţă, există sectoare, pieţe şi segmente de pieţe în care apare puterea monopolistă cu modul specific de funcţionare. Sunt două tipuri de modele ale căror mecanisme de funcţionare, aşa cum vom arăta mai jos, diferă
tocmai din cauza condiţiilor concrete specifice în care ele sunt puse să funcţioneze. Asemenea condiţii se referă la următoarele: numărul producătorilor
(vânzătorilor) pentru acelaşi produs, caracteristica produsului, posibilitatea
de intrare în ramură sau pe piaţă a unor noi producători, circulaţia informaţiei între agenţii economici, gradul de mobilitate sau de rigiditate al factorilor
de producţie.
În tabloul următor redăm în mod sinoptic condiţiile comparative ce definesc cele două tipuri de modele – concurenţa pură şi perfectă şi monopolul.
Condiţii comparative în care sunt puse să funcţioneze cele două tipuri
de modele – piaţa concurenţială pură şi perfectă şi monopolul
Concurenţa pură şi perfectă
Monopolul
1. Atomicitatea: un număr mare de firme 1. Unicitate şi gigantism: existenţa unei firme
identice ce participă în calitate de ofertanţi sau a unui număr redus de firme mari şi foarşi de cumpărători de bunuri şi servicii,
te mari ce ocupă în exclusivitate sau o parte
fiecare din ele (firme) având dimensiuni
importantă a cantităţii producţiei şi vânzării
neglijabile în raport cu dimensiunea pieţei, unui produs, fapt ce face posibilă controlarea
ceea ce face ca niciuna din firme să nu
sau influenţarea pieţei (preţului şi cantităţii
poată controla sau influenţa piaţa (oferta şi produselor) ori impunerea unor condiţii de
vânzare
preţul)
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Concurenţa pură şi perfectă
Monopolul
2. Omogenitatea produselor; toate firmele 2. Produse diferenţiate: deşi într-o ramură
produc acelaşi produs, fără a exista dife- (produs) pot exista un număr mare de firme,
fiecare însă produce un anumit tip, dimensiurenţe de calitate sau alte caracteristici
nea sau calitate de produs pentru a o deosebi
de celelalte firme
3. Libertatea intrării în ramură: nu există 3. Bariere de intrare, în special de natură tehnicio barieră tehnologică, economică, fi- nologică, comercială, economică şi financiară.
nanciară, juridică etc. de intrare în ramură O nouă firmă nu poate să producă un produs
a noilor firme. De asemenea, sunt excluse competitiv dacă în ramură există întreprinderi
restricţiile de a intra în ramură pentru pro- monopoliste foarte mari ce realizează produfesii. Este exclusă existenţa unor legislaţii sul respectiv cu costuri reduse datorită avanprivind proprietatea industrială şi drepturile tajului oferit de economia de scară şi de aplide autor care să interzică transferul aces- carea stocului de cunoştinţe acumulat de cercetările proprii. Bariere constituie şi legislaţia
tora altor firme.
privind proprietatea industrială.
4. Incompletitudinea informaţiei asupra preţu4. Transparenţa perfectă a pieţei: toţi
agenţii economici (ofertanţii şi cumpărăto- lui, costului organizării pieţelor, fapt ce nu
poate satisface toate cerinţele curente şi de
rii) sunt perfect informaţi în legătură cu
natura, calitatea şi preţul produsului. Preţul viitor ale agenţilor economici. Preţul nu consticonstituie instrumentul de informare asu- tuie singura sursă de informaţie. Riscul şi
pra penuriei sau abundenţei de resurse şi incertitudinea afectează deciziile firmelor atât
produse.
în domeniul cercetării cât şi, mai ales, în cel
al dezvoltării sau al ofertei viitoare.
5. Mobilitatea perfectă a factorilor de pro- 5. Prezenţa fenomenului de inerţie şi de fricţiducţie; munca şi capitalul se deplasează une în domeniul factorilor de producţie,
aceasta constituind o discrepanţă faţă de
rapid şi fără restricţii sau fricţiuni către
acele folosiri unde se pot obţine cele mai fluiditatea cererii şi ofertei din domeniul promari avantaje. Capitalul părăseşte ramura duselor şi serviciilor. Caracterul specializat al
unde se înregistrează pierderi şi se mută capitalului fizic şi al forţei de muncă dau rigidiîn ramurile unde se realizează profitul ma- tate factorilor de producţie. De exemplu, un
xim sau alte avantaje, iar forţa de muncă laminor din siderurgie nu poate fi transferat în
industria uşoară sau în altă ramură, iar un
părăseşte ramurile unde se realizează
salarii mici şi condiţii proaste de muncă, oţelar nu poate fi transferat direct pentru a
îndreptându-se spre locurile de muncă şi face muncă de ţesător, decât în urma reconversiei profesionale.
ramurile cu salariile cele mai mari şi cu
condiţiile cele mai bune de muncă.

Aşa cum vom vedea mai jos, în economiile contemporane sunt prezente ambele categorii de condiţii ele acţionând într-o anumită combinaţie.
Doar pentru mai multă claritate şi simplificare cele două categorii de condiţii
au fost luate în analiză în forma lor pură şi în mod izolat. În realitate ele se
prezintă în formă combinată, din care rezultă relaţii hibride de concurenţă
monopolistă.
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1.4. Problema pieţei concurenţiale în România
Cu toate măsurile întreprinse până în prezent pe plan legislativ, în
special în direcţia privatizării, economia noastră se află încă departe de situaţia în care să fie puse bazele unei adevărate economii de piaţă concurenţială. Se poate afirma că singurul sector în care este pe cale de a se
crea în scurt timp o piaţă concurenţială, odată cu realizarea privatizării, este
cel agricol, deoarece, aici urmează să apară un număr mare de producători
individuali cu produse asemănătoare ce vor fi oferite spre vânzare pe piaţa
liberă.
În celelalte sectoare – industrie, transporturi, construcţii etc. – procesul de trecere la o economie de piaţă concurenţială este puternic frânat de
existenţa şi păstrarea aşa-numitului dublu monopol: 1. cel al proprietăţii de
stat; 2. cel al producătorului unic pe piaţa aceluiaşi produs. Acest lucru se
datoreşte pe de o parte, poziţiei omniprezente a monopolurilor în dubla lor
ipostază, în aproape toate ramurile economiei, iar pe de altă parte, dificultăţilor mari economice şi tehnologice care apar în calea acţiunilor de demonopolizare.
În România, ca şi în celelalte ţări vecine, monopolul s-a constituit întrun sistem bine închegat pe baza proprietăţii socialiste şi a principiilor generale de organizare şi conducere centralizată a economiei. Monopolul s-a
extins rapid, ajungând într-un timp relativ scurt să predomine toate sferele
de activitate economico-socială şi întregul mecanism economic, acţionând
în următoarele direcţii mai importante: controlul asupra nivelului preţurilor,
volumul producţiei şi calităţii producţiei; exercitarea dictaturii producţiei asupra consumului, prin subordonarea consumatorului intereselor producătorului.
Formarea şi dezvoltarea acestui sistem are la bază mai multe explicaţii cauzale, între care menţionăm următoarele:
a) generalizarea proprietăţii de stat şi a celei cooperatiste de tip socialist, fapt ce a impus realizarea unor forme de organizare a tuturor
entităţilor economice şi folosirea unui mecanism şi a unor instrumente de conducere cu caracter eminamente monopolist;
b) subordonarea totală a economicului de către elementul politic, ceea ce a impus introducerea în viaţa economică a unor principii politice-volitive, de comandă administrativă şi centraliste;
c) concentrarea producţiei în unităţi mari şi foarte mari, pe calea investiţiilor şi a procesului de fuzionări şi comasări ale unităţilor mici;
d) urmărirea şi realizarea procesului de specializare a unităţilor întregii industrii, prin eliminarea totală a paralelismelor în fabricarea
produselor şi prin concentrarea fabricării lor la un producător unic,
sistem ce a corespuns principiului conducerii centralizate de tip
administrativ.
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Dacă în economia de piaţă nu se poate vorbi de un sistem monopolist, ci mai degrabă de elemente monopoliste care iau naştere şi se dezvoltă
pe un fond general de concurenţă, în România, în condiţiile economiei centralizate, s-a format şi consolidat un sistem monopolist atotcuprinzător, din
care au fost extirpate toate elementele generatoare de concurenţă. De abia
odată cu apariţia şi dezvoltarea proprietăţii private, încep, ca, pe fondul general al sistemului monopolist, să apară şi să se dezvolte sistemul concurenţial.
Care sunt elementele sistemului monopolist din România ce vor continua să stânjenească relaţiile concurenţiale în formare? În cele ce urmează
vom menţiona pe cele mai importante şi anume:
1. Menţinerea monopolului statului în calitatea lui de proprietar şi de
administrator asupra resurselor vitale ale economiei, prin regiile autonome
din sectorul extractiv (petrol, gaze, energie electrică), din industria prelucrătoare, din sectoarele transporturi şi telecomunicaţii, prin păstrarea în administraţia statului a cercetării, învăţământului, sănătăţii; de asemenea, se
menţine în proprietatea statului o cincime din cele mai bune şi mai fertile
terenuri agricole, pădurile, a sistemelor de irigaţii, sistemelor de producţie şi
de exploatare a maşinilor agricole; statul va continua să-şi rezerve pachetele de acţiuni majoritare în societăţi comerciale din diferite ramuri industriale.
În acest fel, se asigură şi se consolidează, pe mai departe, monopolul statului asupra resurselor de bază. Deci, prin acest sistem, vor fi controlate principalele imputuri din economie care nu vor stimula, ci vor continua să anihileze concurenţa.
2. Menţinerea unor forme de organizare cooperatiste tipic monopoliste în sfera micii industrii, a atelierelor meşteşugăreşti şi a desfacerii mărfurilor industriale la sate (cooperativele de desfacere). Deşi are statut semiautonom faţă de stat, sistemul cooperatist din aceste sectoare, prin formele de
organizare, controlează direct şi indirect întreaga activitate a unităţilor componente şi, în primul rând, nivelul preţurilor şi tarifelor, aprovizionarea cu
energie şi materii prime, numirile în posturi de conducere şi angajările celorlalţi salariaţi, veniturile etc. Consumatorul este aservit unităţilor din sistemul
cooperatist (ca şi în cazul unităţilor de stat), întrucât acest sector impune pe
piaţă nivelul preţurilor şi tarifelor, nivelul producţiei, sortimentaţia, calitatea
produselor şi serviciilor etc., tocmai pentru că organizarea sistemului este
de tip monopolist. Sub eticheta autonomiei, sectorul cooperatist nu este supus procesului de privatizare, ceea ce constituie un obstacol în calea extinderii sistemului concurenţial şi un evident paradox – tocmai sectorul din cadrul căruia ar trebui să pornească dezvoltarea relaţiilor economiei de piaţă
şi înviorarea concurenţei, acesta este cel mai conservator din acest punct
de vedere. Acest sector, cu cea mai mare vocaţie concurenţială, a devenit o
frână în calea trecerii la o economie bazată pe libera concurenţă. Mica pro-
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ducţie de mărfuri industriale, alături de cea agricolă, poate contribui la înviorarea economiei de piaţă, cu condiţia însă, de a demonopoliza acest sector.
3. Existenţa în ţara noastră a unui sistem industrial cu un grad mare
de concentrare a producţiei, aceasta având ca unică motivaţie superioritatea absolută a economiei de scară. După unele aprecieri, România, se află
din punct de vedere al mărimii unităţilor industriale, pe locul doi în lume, după Cehoslovacia1. Dar, pentru a caracteriza gradul de monopolizare, nu mărimea în sine a întreprinderilor este importantă, ci faptul că numai asemenea
întreprinderi mari reuşesc să fabrice un număr cât mai mare de exemplare
din acelaşi produs, în aşa fel încât să fie înlăturate paralelismele sau, cu
alte cuvinte să existe câte un singur producător, fie la nivelul întregii ţări, fie
la nivelul unor zone geografice cât mai întinse, ceea ce exclude, de regulă,
în mod practic, concurenţa între producători. De exemplu, în multe sectoare
industriale (construcţii de maşini, electrotehnică, electronică, chimie, metalurgie etc.), producţia este asigurată de câte un singur producător sau de un
număr redus de producători, motivul invocat fiind mărimea minimă acceptabilă a seriei de fabricaţie, asigurarea specializării, realizarea unor tehnologii
de fabricaţie moderne ce implică un anumit volum de producţie ş.a. Chiar şi
în domeniile unor materiale de construcţii, unde cererea este mare şi diversificată, iar transportul materialelor prime şi ale produselor este costisitor,
există în mod frecvent, producătorii unici la nivelul întregii ţări. În această
privinţă pot fi menţionate produsele: tapetul din PVC, placaj ceramic glazurat, cuve din fontă emailate, armături metalice neferoase pentru instalaţii
sanitare şi interioare, căzi de baie din tablă, tuburi de scurgere şi obiecte
sanitare din fontă emailate etc2.
Concentrarea producţiei la număr mare de produse, de regulă, pe
producătorii singulari, s-a extins pe scară atât de largă deoarece această
practică se înscrie perfect, pe de-o parte, în sistemul de conducere centralizată de tip administrativ, iar pe de altă parte, în realizarea principalului specializării unităţilor industriale, cu avantajele economice cunoscute pentru
producătorii. Astăzi, asemenea stări de lucru au devenit incompatibile cu
cerinţele trecerii la economia de piaţă, întrucât, în lipsa generatorilor concurenţei, mecanismele pieţei nu pot funcţiona sau funcţionează deformat.
Anomalia vine de la faptul că se păstrează în continuare dictatura producătorului asupra consumatorului productiv şi neproductiv, firma monopolistă
exercitând un control absolut asupra preţului produsului şi volumului produc1
2

Vezi Tribuna economică, nr. 36/1990, p. 21.
Stoica, Victor, Dezvoltarea pieţei bunurilor şi serviciilor prin demonopolizarea şi privatizarea economiei naţionale, în “Modalităţi de reglare a proceselor specifice pieţei bunurilor şi serviciilor”, decembrie 1990, INCE, Institutul de Prognoză Economică, nr.
316372/1990.
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ţiei, în avantajul său şi în detrimentul consumatorului şi al societăţii în ansamblu.
O ignorare a acestei realităţi, sau o subevaluare a acestui fenomen, a
creat şi continuă să creeze mari dificultăţi în aplicarea unor măsuri de trecere la economia de piaţă. De exemplu, trecerea la liberalizarea preţurilor, în
condiţiile când predomină monopolul producătorilor în aproape toate ramurile economice, precum şi în condiţiile unei penurii generale de produse, a
declanşat o creştere anarhică, discreţionară a preţurilor, agravând criza
economică, cu pericolul de a compromite însuşi procesul de trecere la economia de piaţă în faţa unei părţi a populaţiei.
4. Existenţa penuriei generale de produse şi liberalizarea completă a
stabilirii preţurilor constituie premise favorabile de a accentua comportamentul monopolist al firmelor producătoare, ele acţionând pe cont propriu şi
fără vreo restricţie creată de controlul public. Profitând de decalajul cronic
între ofertă şi cerere, acesta din urmă fiind mult mai mare, firmele – indiferent dacă sunt sau nu producători unici – stabilesc preţuri mărite şi păstrază
producţia la un nivel scăzut, astfel încât să-şi poată acoperi toate costurile şi
să obţină şi un supraprofit. Tendinţa de a spori preţurile şi de a păstra a
scăzut volumul producţiei este limitată totuşi de scăderea puterii de cumpărare a populaţiei. Dacă nu ar exista revendicările salariale foarte insistente,
s-ar ajunge treptat la un echilibru între cerere şi ofertă, asigurat de creşterea
preţurilor, iar acţiunile monopoliste ale producătorilor s-ar atenua. Totuşi,
satisfăcând cererile de sporire a salariilor prin indexare, se menţin decalajele între cerere şi ofertă şi comportamentul monopolist-agresiv al producătorului faţă de consumator.
Pe scurt, acestea sunt principalele cauze şi consecinţe ale monopolismului, precum şi formele pe care le îmbracă acest fenomen în cadrul
economiilor de piaţă, ca şi în cel al economiei ţării noastre.
În teoria şi practica economică există numeroase abordări şi sunt
emise soluţii pe linia demonopolizării sau a instaurării concurenţei. Adeseori
este susţinută ideia că procesul de demonopolizare trebuie să însoţească
pe cel de privatizare. Însă aceste două –privatizărare şi demonopolizarea –
nu se confundă. Prin privatizare are loc doar demontarea monopolului statului asupra proprietăţii. Monopolul producătorului se menţine şi mai departe
în condiţiile proprietăţii private. Instaurarea concurenţei implică şi alte demersuri în afara celui privind privatizarea, demersuri care sunt tot atât de
complicate de costisitoare. Este vorba în principal, de trei categorii de acţiuni mai importante: prima se referă la creerea sau/şi reprofilarea unor unităţi
industriale pentru fabricarea unor produse similare sau sustituibile. Fireşte,
procesul este de durată şi necesită un mare efort de investiţii şi organizarea.
El nu poate fi însă neglijat. Prilejul cel mai propice pentru realizarea unui
asemenea proiect de anvergură este cel de pregătire a unităţilor economice
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pentru privatizare. În fapt, printre principalele obiective ale pregătirii unităţilor pentru privatizare trebuie să-l constituie şi pregătirea lor pentru funcţionarea în condiţiile concurenţiale, care să aibă în vedere aşa-numita spargere a sistemului de organizare bazat pe principiul de unic producător. Dacă
se realizează privatizarea prin menţionarea în continuare a sistemelor de
producţie monopoliste, care sunt predominante în economia românească,
sistemul economic de ansamblu se transformă într-o adevărată economie
de piaţă concurenţială, ci devine o economie adânc deformată pusă nu în
slujba consumatorului, ci în slujba unei oligarhii economico-financiare.
Cea de-a doua categorie de acţiuni se referă la adoptarea unei politici
curente antimonopoliste pe calea importurilor de produse similare celor fabricate de monopolurile autohtone. Printr-o politică activă de importuri concurenţiale, poate fi anulată în mod practic, tendinţa firmelor monopoliste de-a
mai impune nivelul preţurilor şi de a manipula nivelul şi calitatea producţiei.
Cea de-a treia categorie de acţiuni este cea a elaborării unor acte
normative antimonopoliste şi de protejare a activităţii concurenţiale. Elaborarea unei asemenea legislaţii şi crearea unui mecanism eficient de control
al aplicării sale prezintă o importanţă deosebită pentru faza actuală a economiei româneşti. Actele normative trebuie să fixeze cadrul limită al desfăşurării activităţii agenţilor economici, cum sunt: adoptarea unor înţelegeri
formale sau informale, formarea unor asociaţii şi a unor sisteme de organizare ş.a. de exemplu înţelegerile între unităţile economice pentru a forma
sistemele de organizare bazate pe principiile holdingurilor, deşi este raţional
din punct de vedere economic şi al organizării, însă din punctul de vedere al
principiilor economiei concurenţiale el poate fi contr-productiv. Tocmai de
aceea, în actele normative, trebuie precizat acel cadru limită în care agenţii
economici au dreptul să acţioneze şi să se asocieze pentru a nu contraveni
principiilor concurenţiale.
Fiind vorba de o trecere de la sistemul centralizat la alt sistem economic bazat pe alte principii – libera iniţiativă, concurenţa şi autoreglarea –
cerinţa fundamentală constă nu de a ameliora sau repara, ci de a demola
întregul sistem de relaţii socialiste centraliste şi birocratice, inclusiv izvoarele acestora (proprietatea colectivistă şi instituţiile corespunzătoare), precum
şi întregul sistem de norme juridice. Întrebarea firească pusă încă în introducerea acestui capitol este următoarea: ce trebuie pus în loc, adică ce tip
de economie din piaţă trebuie construit, întrucât, aşa cum am arătat, practica mondială ne oferă un evantai larg de astfel de tipuri. Partidele politice, ca
şi diferiţi reprezentanţi politici din România şi-au formulat deja opţiunile pentru anumite tipuri. În opinia noastră, a alege aprioric un anumit tip de economie de piaţă al decreta cel mai bun, în funcţie de care să fie orientat întregul dispozitiv de forţe economice, sociale şi politice ale ţării, aceasta ar
însemna să se repete vechiul obicei leninist-stanilist de a prelua un anumit
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model care să răspundă numai un ţel politico-ideologic şi care, după anumite ajustări şi adaptări, modelul respectiv să fie experimentat şi aplicat pe
“sol” românesc. În acest sens, s-au propus modele economice de inspitaţie
social-democratic, de tip scandinav, austriac, francez şi chiar japonez. Încercarea de a fonda concepţia şi politica economică de înfăptuire a economiei de piaţă, poate fi apreciată ca fiind expresie tipică a unor vechi teorii şi
practici de a subordona economia unei anumite ideologii şi unui anumit interes de putere. Drumul cel mai corect de a trece la economia de piaţă este
acela care porneşte nu de la un anumit model prestabilit, fie el cât de generos, ci de la arhetipul economiei de piaţă, de la principiile şi trăsăturile fundamentale ale economiei de piaţă. Aici ne referim la componentele, structura şi funcţionarea sistemului economiei de piaţă, cu trăsăturile sale generale, nu cu cele specifice dintr-o ţară sau alta. Arhetipul economiei de piaţă
luat ca model de bază ce trebuie avut în vedere la implementarea în economia României, este necesar să întrunească în mod obligatoriu o seamă
de trăsături fundamentale cum sunt:
− garantarea desfăşurării pe scară largă a iniţiativei şi a competiţiei
şi sprijinirea acestora în diferite mijloace economice, juridice, educaţionale;
− asigurarea independenţei şi egalităţii formale (din punct de vedere
juridic) a agenţilor economici (ceea ce implică existenţa proprietăţii
private ca una din condiţiile principale);
− exercitarea în mod autonom în totalitatea lor şi în mod liber a tuturor funcţiilor agenţilor economici, fără ingerinţe din afară (înfinţarea
de unităţi economice, acumularea de capital, efectuarea de tranzacţii cu diferiţi parteneri, măsuri de concentrare etc.);
− stabilirea relaţiilor orizontale între agenţii economici, în mod autonom şi liber, ceea ce asigură autoreglarea sistemului prin intermediul cererii şi ofertei de bunuri finale şi servicii de factori de producţie şi de monedă;
− formarea liberă a preţurilor pe baza înţelegerilor dintre agenţii economici, în condiţiile existenţei concurenţei;
− asigurarea funcţionării pieţelor pentru bunuri şi servicii, ca şi pentru
toţi factorii de producţie – capital, forţă de muncă, tehnologii;
− menţinerea şi asigurarea în economie a unui sistem concurenţial
eficient între unităţile economice, inclusiv prin intermediul schimburilor cu exteriorul;
− instituirea unui cadru instituţional corespunzător şi a unui sistem de
norme juridice care să asigure şi să garanteze funcţionarea liberă
şi autonomă a agenţilor economici şi a întregii economii (în domeniul bancar şi financiar, al relaţiilor de muncă şi patronale, al relaţiilor economice internaţionale etc.).
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*
* *
Acestea sunt trăsăturile fundamentale ale modelului de alocare a resurselor prin mecanismul pieţei. Specificitatea se formează tocmai în momentul aplicării principiilor generale de piaţă la condiţiile concrete ale economiei şi societăţii româneşti. Asemenea condiţii concrete de care trebuie
ţinut seama sunt formate din structurile de proprietate şi cele instituţionale
existente, structurile socioprofesionale, comportamentul, mentalităţile şi atitudinile existente ale diferitelor grupuri sau structuri sociale faţă de schimbări, informaţia, sensul şi conţinutul informaţiei difuzate în rândul populaţiei,
atitudinea politică şi ideologică a majorităţii, nivelul de dezvoltare economică
şi cel al calităţii vieţii. Acestea trebuie analizate cu atenţie pentru a hotărî
direcţiile de acţiune pentru aplicarea noului model de alocare a resurselor,
adecvat realităţilor româneşti, şi nu preluarea unor modele existente în alte
ţări. Asemenea direcţii de acţiune, precum şi ordinea de înfăptuire sunt indicate de înseşi caracteristicile modelului în confruntarea sa cu cerinţele şi cu
realităţile economico-sociale1. Astfel, fără dezetatizare şi privatizare, fără
desfiinţarea monopolului producătorului pe piaţa produselor, nu se poate
vorbi de independenţa şi egalitatea formală a agenţilor economici, nici de
relaţii orizontale autonome şi libere între agenţii economici şi nici de formarea liberă a preţurilor. De exemplu, formarea liberă a preţurilor unor produse
este exclusă în mod categoric în cazul existenţei monopolului la asemenea
produse. De asemenea, este exclusă posibilitatea realizării unor relaţii autonome şi libere, precum şi egalitatea formală a tuturor agenţilor economici
atunci când preţurile sunt stabilite de stat pe baza altor criterii decât cele ale
liberei concurenţe şi atunci când este admisă practicarea subvenţionării întreprinderilor cu pierderi şi nu este acceptat falimentul. De asemenea, nu se
poate vorbi de funcţionarea normală a unei economii de piaţă fără o politică
monetară bazată pe cerere şi ofertă şi fără trecerea la convertibilitatea leului.

1

Postolache, Tudorel (coordonator), Schiţă privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România, Bucureşti, mai 1990; Iancu, Aurel, Trecerea la economia de piaţă; elemente strategice, în Tribuna economică, nr. 12-14/1990.

Capitolul 2
RESTRUCTURAREA SISTEMULUI
UNITĂŢILOR INDUSTRIALE
Sistemul unităţilor industriale din ţările dezvoltate a cunoscut şi cunoaşte în prezent ample restructurări determinate în principal de modificările
permanente ale volumului şi structurii cererii pieţei şi, în aceste condiţii, de
necesitatea adoptării acelei dimensiuni a întreprinderii (mai mare sau mai
mică), care să asigure sporirea competitivităţii şi reducerea costurilor de
producţie.

2.1. Tendinţe privind concentrarea producţiei şi rolul revenit
întreprinderilor nici şi mijlocii în cadrul sistemului
unităţilor industriale din unele ţări dezvoltate
Procesul de restructurare a sistemului unităţilor industriale (de modificare a structurii industriei) are în vedere, în accepţiunea ţărilor dezvoltate,
creşterea sau diminuarea dimensiunii unor întreprinderi, înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii al căror rol este de a asigura flexibilitatea marilor întreprinderi, sporirea caracterului concurenţial al unor pieţe, precum şi menţinerea unui echilibru între diferitele categorii de mărime ale întreprinderilor.
De regulă, acest proces este rezultatul deciziilor luate de societăţile comerciale, măsura intervenţiilor directe ale statului fiind diferită de la o ţară la alta, iar în cazul aceleiaşi ţări de la o perioadă la alta, în funcţie de evoluţia
conjuncturii economice, de extinderea internaţionalizării schimburilor comerciale, de mărimea resurselor financiare şi, în special, a costurilor sociale
aferente mutaţiilor tehnologice şi de constrângerile datorate mediului sociopolitic din diferitele ţări. Astfel, Franţa şi Japonia sunt considerate ca ţări cu
tradiţie în ceea ce priveşte intervenţia statului, SUA şi Germania ca ţări în
care predomină concepţia industrială liberală, iar în Marea Britanie perioadele de intervenţionism alternează cu cele de liberalism.
În prezent, în ţările dezvoltate, ca urmare a accentuării fenomenului
de criză, intervenţia statului în politica industrială este concretizată în special prin acordarea de subvenţii şi de înlesniri fiscale – reduceri de impozite,
taxe etc. (tabelul nr. 2.1).
În ultima perioadă, procesul de restructurare a sistemului unităţilor industriale s-a accentuat ca urmare a amplificării schimburilor pe piaţa internaţională, unde concurenţa se manifestă puternic şi, a accelerării progresu-
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lui tehnic, întrucât introducerea acestuia necesită de regulă eforturi financiare deosebite. În acest context, este important să se reacţioneze foarte rapid,
să se dobândească din timp acea dimensiune “critică” a întreprinderilor care
să le asigure rentabilitatea şi un minim de siguranţă faţă de riscuri. În ţările
dezvoltate industrial concentrarea producţiei are loc prin forme noi de asociere, de combinare organizatorică a întreprinderilor, de tipul holding-ului,
grupului, prin care acestea îşi păstrează personalitatea juridică, asigurânduse unitatea puterii financiare pe baza centralizării capitalurilor, concomitent
cu descentralizarea conducerii la nivelul fiecărei unităţi componente.
Tabelul nr. 2.1
Ajutoare financiare acordate de către stat industriei în anul 1988
RFG

SUA

Franţa

Italia Regatul
Unit
Ajutoare directe şi fiscale
24 mld. 112 84 mld. 27000 6-7 mld.
DM
mld. $
F
mld. lire lire
Ponderea ajutoarelor în PIB (%)
1,3
2,7
1,6
3,0
1,6-1,9
Ponderea ajutoarelor în valoarea adăugată (%) 3,9
13,5
6,4
13,6 7,3-8,6
Ponderea ajutoarelor pentru cercetarepeste
dezvoltare civilă în PIB (%)
0,25
0,24
0,12
...
0,17
Sursa: Davie, Anne, Les politiques industrielles, Collection J. Brémond, 1989.

Procesul de concentrare a producţiei este însoţit de un proces de diversificare a acesteia prin care se asigură executarea unei game de produse aflate în diferite faze ale ciclului lor de viaţă (introducere, expansiune,
saturitate, saturaţie, declin). Atunci când produsele se află în faza de saturare şi cererea pe piaţă devine stabilă, întreprinderea caută să se diversifice, un rol deosebit revenind în acest sens proceselor de regrupare, fuziune
şi absorbţie în cazul întreprinderilor ale căror produse se află în diferite faze
ale ciclului de viaţă. În acest context, marile grupuri industriale dobândesc
din ce în ce mai mult un caracter multinaţional, desfăşurând în diverse ţări
activităţi de producţie sau distribuţie cărora le asigură coordonarea. Întreprinderea multinaţională beneficiază de avantajele oferite de diversificarea
producţiei şi a pieţelor de desfacere (în diferite zone geografice) şi se caracterizează prin utilizarea tehnologiilor avansate, intensificarea activităţii de
cercetare, creşterea rapidă a producţiei orientată spre export, ponderea mare a investiţiilor de capital şi efectuarea unui volum sporit de cheltuieli cu
publicitatea.
În condiţiile actuale se manifestă mai puţin caracterul ofensiv şi mai
mult cel defensiv al strategiilor de creştere a dimensiunii pe baza achiziţio-
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nării de acţiuni, a fuzionăriietc., înregistrându-se o schimbare completă a
filozofiei privind dimensiunea întreprinderilor, în sensul că riscul principal îl
constituie subdimensionarea şi nu supradimensionarea acestora. Totodată,
este de menţionat faptul că, în ultimul timp, în cadrul procesului de restructurare a sistemului unităţilor industriale se manifestă tot mai puternic un proces de multiplicare a alianţelor pe bază de contract dintre întreprinderi, proces care se dovedeşte mai puţin costisitor şi prin care întreprinderile îşi păstrează autonomia.
În ţările dezvoltate, marile întreprinderi îşi elaborează strategii pe termen lung, urmărind atingerea unei dimensiuni corespunzătoare mărimii pieţelor internaţionale pe care acţionează, respectiv, procesului de intensificare
a concurenţei. În acest sens, se constituie vaste ansambluri de unităţi, în
general prin următoarele modalităţi: creşterea internă, ca urmare a dezvoltării activităţilor existente, crearea de filiale, uzine, stabilimente integrate
printr-un sistem unic de control: creştere externă, ca urmare în special a
cumpărării de întreprinderi independente, aflate, de regulă, în dificultăţi financiare; creştere pe bază de acorduri perfectate între societăţi în ceea ce
priveşte schimburi de unităţi şi crearea de unităţi comune. În practică s-a
constatat că prin creştere externă se obţin pe termen lung rezultate mai bune (în ceea ce priveşte reducerea riscurilor, întărirea poziţiei pe piaţă, sporirea rentabilităţii) în condiţiile în care într-o primă etapă întreprinderile respective necesită, de regulă, eforturi financiare destul de mari în vederea restructurării şi raţionalizării activităţii. Principalele dificultăţi care apar în procesul de creştere externă (în operaţiile de achiziţii, de luări de participări
etc.) şi care nu trebuie neglijate, întrucât sporesc considerabil probabilitatea
de eşec a acestei strategii se datoresc: problemelor de natură organizatorică generate de regrupările întreprinderilor care prezintă diferenţieri în ceea
ce priveşte procedurile administrative, cele financiar-contabile, tehnologiile
de producţie, normele de muncă; problemelor de natură socială ca urmare a
reacţiei negative a salariaţilor (demobilizare, fuga cadrelor de conducere
etc.), în special din cadrul întreprinderilor “ţintă”, mai ales în situaţia celor
care au făcut obiectul unei oferte publice de cumpărare din partea unei alte
societăţi considerate până atunci drept “inamic”; problemelor de natură financiară, care pot apare ca urmare a erorilor de estimare a patrimoniului
întreprinderilor achiziţionate; problemelor de natură juridică şi fiscală care
apar în cazul în care întreprinderile sunt de naţionalitate diferită. Confruntate
cu criza care a urmat şocului petrolier din anul 1974, grupurile s-au adaptat
situaţiei create procedând la o profundă transformare a structurii lor, cele
mai mari efectuând simultan cumpărări de acţiuni de control, renunţări la
anumite activităţi şi investiţii în altele. Astfel, într-un context nefavorabil marilor unităţi economice unele grupuri au beneficiat din plin de flexibilitatea
conferită de structura lor, caracterizată prin existenţa unor întreprinderi de

492
dimensiuni mai modeste, relativ specializate pe anumite domenii de activitate, în timp ce altele, având în componenţă întreprinderi de dimensiuni mai
mari, strict specializate pe acele domenii de activitate afectate de criză, au
fost constrânse fie să dispară, fie să-şi reducă substanţial mărimea.
Informaţiile statistice care se utilizează pentru măsurarea gradului de
concentrare nu pot să ţină seama de toate legăturile care unesc întreprinderile ce au interese economico-financiare comune şi oferă numai imaginea
concentrării “vizibile”, în condiţiile în care în practică, se manifestă tot mai
mult o concentrare “invizibilă”1 extrem de importantă ca urmare a relaţiilor
de dependenţă financiară şi, implicit, decizională ce se stabilesc şi se multiplică între un număr uneori foarte mare de întreprinderi în vederea adaptării
lor la cerinţele modernizării activităţii şi ale concurenţei, îndeosebi internaţionale.
În cadrul sistemului industrial din ţările dezvoltate se manifestă tendinţa de concentrare a producţiei în acele ramuri sau subramuri de activitate
(siderurgie, automobile, chimie, aeronautică etc.), care necesită un volum
mare de fonduri fixe şi implicit de capital, precum şi în industria agroalimentară, ca urmare a concentrării procesului de distribuţie în mari unităţi comerciale (“expansiunii” marilor magazine: Hypermarket cu suprafaţă de peste
2500 m2, supermarket cu suprafaţa 400-2500 m2). De asemenea, întrucât
dimensiunea întreprinderii este condiţionată în principal de nivelul cererii
pieţei externe, procesul de concentrare nu se desfăşoară continuu şi, mai
ales, nu are un caracter ireversibil, în diferite perioade manifestându-se şi
acţiuni de sciziune şi de renunţare la anumite activităţi. Un factor important
în acest sens îl reprezintă riscul investiţional întrucât, în special în cazul investiţiilor de mari proporţii, oricât de fundamentată ar fi previziunea economică, în perioada desfăşurată între momentele de luare a deciziei şi de finalizare a investiţiei pot interveni elemente noi care să modifice radical datele
iniţiale avute în vedere.
În prezent, întreprinderile mari, cu peste 500 de salariaţi, deşi deţin o
pondere scăzută din numărul total de întreprinderi, sunt principalii agenţi
economici în ceea ce priveşte volumul investiţiilor, cifra de afaceri, angajarea forţei de muncă, îndeplinind un rol important în promovarea tehnologiilor
de vârf şi a competitivităţii.
În Franţa, care spre deosebire de SUA, Germania, Marea Britanie este considerată ca neavând un grad mare de concentrare a industriei, în anii
1981 şi 1986, întreprinderile cu peste 500 de salariaţi, reprezentau 3,4%
respectiv 2,8% din numărul total de întreprinderi, deţineau 56,5%, respectiv
49,9% din totalul salariaţilor şi realizau 79,3%, respectiv 67,7% din totalul
1

De exemplu, în Franţa, în anul 1986 existau 1815 grupuri care controlau 15000 societăţi având 4750000 salariaţi reprezentând cca 44% din numărul total al salariaţilor.
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investiţiilor. De asemenea, în anul 1984, primele patru mari întreprinderi deţineau peste 40% din totalul cifrei de afaceri realizate în următoarele ramuri
ale industriei: producerea combustibililor minerali solizi, cocsificare; producerea petrolului şi a gazului natural; producerea şi distribuirea energiei electrice; extracţia şi prepararea minereurilor de fier; siderurgie; prima transformarea a oţelului; extracţia şi prepararea minereurilor neferoase; industria
sticlei; industria armamentului; maşini de birou, echipamente de prelucrare
a informaţiilor; construcţii de automobile, materiale de transport terestru;
construcţii navale; fire şi fibre artificiale şi sintetice; industria cauciucului.
Este de menţionat faptul că, în Franţa, se manifestă o polarizare a structurilor de piaţă, în cazul ramurilor menţionate mai sus considerându-se că
structura pieţei este de oligopol, iar în restul ramurilor (producţia de materiale de construcţii şi de ceramică; industria chimică de bază; parachimia; industria farmaceutică; prelucrarea metalelor; fabricarea maşinilor agricole;
fabricarea maşinilor unelte; producerea de echipamenteindustriale, fabricarea materialului electric; fabricarea de material electronic, menajer, profesional; fabricarea de instrumente de precizie; industria cărnii; industria laptelui; fabricarea de instrumente de precizie; industria cărnii; industria laptelui;
fabricarea de conserve; panificaţie; băuturi şi alcool; industria textilă; pielărie, încălţăminte; confecţii; prelucrarea lemnului; mobilă; hârtie şi carton;
transformarea materialelor plastice) structura pieţei este concurenţială.
Între 1980 şi 1986, în Franţa, în evoluţia structurii sistemului industrial
s-a manifestat atât fenomenul de concentrare, cât şi cel de deconcentrare,
numărul sectoarelor de activitate care se concentrează depăşindu-l pe cel al
sectoarelor care se deconcentrează, în condiţiile în care peste 1/3 din sectoarele de activitate rămân stabile. Procesul de concentrare a fost favorizat
de existenţa unor puternice bariere de intrare pe pieţele respective ca urmare a sporirii eforturilor de investiţii, de cercetare-dezvoltare şi, în paralel, a
creşterii numărului locurilor de muncă care necesită un nivel ridicat de calificare. Până în anul 1983 concentrarea are loc, în principal, ca urmare a încetării activităţii unor întreprinderi în paralel cu întărirea poziţiei întreprinderilor lider, iar după anul 1983 se datorează, în mare măsură, proceselor de
absorbţie şi fuziune între marile întreprinderi, în sectoarele care se concentrează influenţa întreprinderii lider creşte puternic în condiţiile în care numărul total de întreprinderi rămâne stabil. Procesul de concentrare s-a amplificat în special în sectoarele care erau expuse într-o proporţie însemnată
concurenţei internaţionale iar întreprinderile nu erau suficient de performante. În urma concentrării, rata de internaţionalizare a sectoarelor de activitate
respective a crescut de la 42% la 48%, în timp de în cazul celorlalte sectoare (în care ponderea liderilor este redusă, iar întreprinderile mici şi mijlocii
domină) se situează sub 20%, lipsa concurenţei externe nefăcând necesară
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amplificarea proceselor de absorbţie sau fuzionare1. Este de menţionat
existenţa în industria franceză a unui puternic sector public – deţinând în
1986 50,3% din volumul total de investiţii, 34,3% din valoarea adăugată,
25,2% din numărul total de salariaţi – statul favorizând sporirea dimensiunii
unor întreprinderi, astfel încât acestea să poată deveni competitive pe piaţa
externă, prin realizarea economiilor de scară, diversificarea gamei de produse, extinderea reţelei de comercializare2 etc.
În Germania, în anul 1986, structura dominantă a pieţei era cea de
oligopol primii trei mari producători deţinând o pondere însemnată în numeroase subramuri de activitate: 80% în producţia de cărbune, petrol şi gaz
natural; 78% în producţia de maşini de spălat; 91% în producţia de camioane; 99% în producţia de maşini de scris; 100% în producţia de motociclete;
69,5% în producţia de frigidere; 80,3% în producţia de lămpi cu incandescenţă; 60,5% în producţia de echipamente pneumatice; 49,2% în producţia
de maşini de cusut; 62% în producţia de ţigarete.
În industria Italiei coexistă un număr însemnat de întreprinderi cu mai
puţin de 10 salariaţi (88% din numărul total de întreprinderi), mari grupuri de
întreprinderi private (ca de exemplu Fiat – automobile, Montedison – produse chimice, Olivetti – maşini de birou şi material electronic, Pirelli – cauciuc
şi materiale plastice etc.) şi de stat (ca de exemplu Instituto per la
Reconstruzione Industriale – IRI, Ente Nazionale Idrocarburi – ENI, Ente
Nazionale per l’Energia Elettrica – ENEE, Ente Participazione o
Finanziamente Industrie Manufatturiere – EPFIM) acestea din urmă deţinând controlul asupra industriei de bază, cu excepţia unor sectoare de activitate ale grupului Fiat (mecanică şi automobile). IRI grupează peste 1000
de societăţi comerciale (întreprinderi şi bănci), care deţin supremaţia într-o
serie de producţii (100% din fonta brută, 55% din oţel, 60% din industria
electromecanică, 70% din construcţia navală) şi controlează în întregime
reţeaua telefonică de televiziune publică şi transportul aerian. ENI cuprinde
285 de societăţi comerciale (din care 13 lider) care în proporţie de 85% îşi
desfăşoară activitatea în exploatarea şi prelucrarea petrolului, iar restul în
chimie, textile şi ingineria industriei mecanice.
1
2

Amar, Michel; Crépon, Bruno, Lex deux visages de la concentration industrielle:
efficacité et rente de situation, Economie et statistique, nr. 229, febr. 1990, p. 5-6.
“Industria franceză păstrează un dinamism pe care trebuie să-l încurajăm şi întărim,
căci echilibrul comercial se obţine mai întâi prin creşterea exporturilor noastre industriale însoţită de sporirea schimburilor de servicii. Pentru aceasta, întărirea dimensiunii şi a
mijloacelor întreprinderilor mici şi mijlocii va contribui la o orientare prioritară în timpul
perioadei de aplicare a Planului, pentru a favoriza constituirea unei reţele mai dense de
întreprinderi de 1000 până la 5000 persoane, capabile să se descurce cel mai bine pe
piaţa europeană”, La France, l’Europe, X-e Plan 1989-1992, Secretariat d’Etat du Plan,
La Documentation Française, 1989, p. 172.
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Sistemul productiv al industriei din Japonia se caracterizează prin
existenţa atât a unor mari grupuri, organizate pe bază de conglomerat (trei
mari grupuri tradiţionale provenite din fostele zaibatsu – Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui; trei mari grupuri “animate” de către o bancă, înfiinţate după al
doilea război mondial – DKB, Fuyo, Sanwa; grupuri “animate” de către o
mare întreprindere industrială – Nippon Steel, Hitachi, Toyota, Matsushita
etc.), cât şi a numeroase întreprinderi mici şi mijlocii, 99% din numărul total
de întreprinderi având în anul 1986 sub 300 de salariaţi.
În SUA, coexistă mari corporaţii alături de întreprinderi individuale în
condiţiile în care întreprinderile cu peste 1000 de salariaţi reprezintă ¼ din
numărul total de întreprinderi, iar cca jumătate din primele 100 de întreprinderi pe plan mondial (după cifra de afaceri) sunt americane. În anul 1982
primele 4 mari întreprinderi deţineau peste 40% din valoarea totală a livrărilor în următoarele ramuri: vehicule cu motor şi caroserii; furnale şi oţelării;
echipament electronic de calcul; accesorii şi subansamble pentru autovehicule; aeronave; echipamente şi accesorii fotografice; construcţii de maşini;
echipament agricol; cauciuc şi camere auto; săpun şi detergenţi; fibre organice necelulozice. În anul 1987, cifra de afaceri (în miliarde franci) şi numărul de salariaţi (în mii) a opt firme americane care se încadrau între primele
13 firme pe plan mondial erau următoarele: 790,4 şi 813 în cazul General
Motors – rangul 1 pe plan mondial; 458,4 şi 100 în cazul Exxon – rangul 3;
429,8 şi 350 în cazul Ford – rangul 4; 325,3 şi 389 în cazul IBM – rangul 5;
307,3 şi 120 în cazul Mobil – rangul 6; 234,8 şi 302 în cazul General Electric
– rangul 10; 206,2 şi 50 în cazul Texaco – rangul 12; 201,5 şi 303 în cazul
ATT – rangul 13.
În literatura de specialitate şi în practica economică, opiniile referitoare la necesitatea şi rolul întreprinderilor mari sunt divergente, conturându-se
trei mari modele de întreprinderi:
- Modelul întreprinderilor private competitive (denumit şi neoliberal), în
cadrul căruia rolul predominant revine întreprinderilor private, autonome,
conduse în mod descentralizat care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu
intens concurenţial, statul intervenind numai indirect prin intermediul pârghiilor economico-financiare. Acest model impune: existenţa unui număr apreciabil de vânzători şi cumpărători pentru acelaşi produs în condiţiile absenţei
unei întreprinderi sau grup de întreprinderi dominate; libertatea economică
şi juridică de penetrare pe o piaţă şi de acces la materiile prime; interzicerea
înţelegerilor între agenţii economici care ar împieta asupra concurenţei; neacordarea de statut preferenţial de penetrare pe piaţă; eliminarea subvenţiilor etc. În cadrul acestui model structura concurenţială a pieţei reprezintă
mijlocul esenţial de motivare a efortului uman, de favorizare a creativităţii,
de eficientizare a activităţii, de accelerare a introducerii progresului tehnic.
- Modul întreprinderilor privat aflate în situaţie de monopol (modelul lui
Schumpeter), în cadrul căruia elementele esenţiale care conduc la eficienţa,
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creştere economică şi inovare sunt: dimensiunea mare, în vederea obţinerii
economiei de scară şi dominării pieţelor; controlul centralizat al deciziilor
economice. Schumpeter consideră că divizarea capitalului între mai multe
întreprinderi în cadrul unei pieţe concurenţiale perfecte, conduce la risipă şi
nu permite promovarea progresului tehnic. Conform acestui model monopolurile vor lupta să-şi păstreze poziţia prin eforturi puternice de generare şi
introducere a progresului tehnic.
- Modul întreprinderilor publice de regulă de dimensiuni mari conform
căruia statului îi revine, în principal, responsabilitatea în ceea ce priveşte
efectuarea resurselor, eficientizarea producţiei şi promovarea progresului
tehnic.În general, naţionalizarea unor întreprinderi, pe de o parte a fost motivată prin slaba preocupare a acestora în efectuarea de investiţii pentru
dezvoltare, iar pe de altă parte a fost justificată prin pierderile financiare repetate ale acestora.Relaţiile statului cu întreprinderile publice se desfăşoară
pe bază de contracte de plan, de împrumuturi publice, de asigurarea dotărilor necesare cercetărilor, în vederea impulsionării întreprinderilor în efectuarea de investiţii, în asumarea riscurilor pe termen lung, în promovarea inovaţiei tehnice şi în crearea de noi locuri de muncă.
În literatura de specialitate este prezentă şi opinia conform căruia viitorul aparţine întreprinderilor mici şi mijlocii ca urmare a progreselor înregistrate de noile tehnologii şi, în special, de cele privind informatica care, prin
natura lor, relativizează importanţa întreprinderilor mari acordând toate şansele celor de dimensiuni reduse prin faptul că acestea se pot adapta rapid la
evoluţia pieţelor şi a noilor tehnologii (în sensul preluării acestora în vederea
utilizării în procesul propriu de producţie fără mari cheltuieli şi schimbări organizatorice).Totuşi, dacă este adevărat faptul că în perioada de creştere
lentă sau de recesiune, întreprinderile de dimensiuni reduse creează mai
multe locuri de muncă decât cele de dimensiuni mari existente, nu trebuie
neglijat faptul că realizarea noilor tehnologii, inclusiv a celor aferente prelucrării şi transmiterii informaţiilor face necesară apariţia unor firme de mare
dimensiune (un exemplu îl constituie firma IBM care realiza în anul 1988 o
cifră de afaceri de 356 miliarde franci). De asemenea, aplicarea noilor tehnologii de către întreprinderile de dimensiuni reduse necesită efectuarea în
devans a unor investiţii uriaşe aferente înfinţării sau dezvoltării întreprinderilor mari, singure în măsură să realizeze sateliţi, rachete pentru lansarea
acestora, mari cantităţi de microprocesoare şi de diverse cabluri1.
În contextul mutaţiilor care au avut şi au loc în sistemul productiv al
industriei din ţările dezvoltate s-a evidenţiat faptul că procesul de concentrare a producţiei nu trebuie absolutizat şi nici considerat ireversibil, ca fiind
1

Albertini, Jean-Marie, Les rouages de l’économie nationale, Les editions ouvrières,
Paris, 1988, p. 77-80.
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favorizant, în orice condiţii, al desfăşurării eficiente a activităţii în industrie,
ale promovării progresului tehnic. Astfel, conform lui Schumpeter, numai
marile întreprinderi industriale aflate în situaţie de monopol, se dovedesc
viabile şi eficiente, fiind principalele promotoare ale progresului tehnic şi ale
expansiunii pe termen lung a producţiei, datorită posibilităţii de control centralizat a deciziilor financiare, de organizare pe scară mare a activităţii şi pe
această bază de dominare a pieţelor, în practică, analiza situaţiei existente
în ţări dezvoltate industrial, evidenţiază faptul că acest model trebuie reconsiderat şi în niciun caz absolutizat, deoarece s-a dovedit că nici marile societăţi, nici monopolurile, sau oligopolurile nu favorizează în orice situaţie desfăşurarea în condiţii de eficienţă a activităţii, promovarea progresului tehnic.
Astfel, în SUA în domeniul siderurgiei, fuziunile s-au restructurările care au
intervenit în ultimele decenii au condus la o structură industrială de oligopol
dominată de către întreprinderi mari (USTELEL, LTV Betlehem) care însă la
un moment dat nu s-au mai dovedit capabile să adopte rapid importante
inovaţii tehnice precum furnalul cu oxigen şi turnarea continuă. În aceste
condiţii s-au manifestat situaţii în care competitivitatea “uriaşelor oţelului” sa dovedit inferioară celei a producătorilor de dimensiuni mici care astfel au
reuşit să se impună în ceea ce priveşte exportul. În industria automobilului
General Motors, considerat ca un constructor de talie mondială, mai mare
decât cei mai mari şase producători japonezi reuniţi, are costurile de producţie pe unitate cele mai ridicate şi-a pierdut segmente importante de piaţă. În general, s-a dovedit că mărimea mare a întreprinderii a favorizat până
la un moment dat inovarea şi creativitatea, după care inventatorii americani
independenţi au fost cei care s-au aflat la originea unui număr mare de inovaţii importante. Întreprinderile de talie mai mică desfăşoară un efort de inovare mai substanţial, în sensul că ele cheltuiesc o parte mai mare din veniturile lor pentru cercetare şi dezvoltare, concept şi îşi comercializează invenţiile într-o manieră mai eficientă şi cu cost mai mic decât întreprinderile
uriaşe. Acest fenomen justifică într-o mare măsură tendinţa unor conglomerate uriaşe (ITT Gulf and Vestern) de a renunţa la acele activităţi a căror
coordonare s-a dovedit dificilă în condiţiile diversificării excesive a preocupărilor proprii, în ceea ce priveşte Franţa şi Regatul Unit, acestea au aderat
la început la modelul lui Schumpeter în cadrul politicilor lor naţionale căutând să încurajeze regrupările dintre unităţi în vederea constituirii de întreprinderi de talie mare. De exemplu, British Steel Corporation este rezultatul
fuzionării a 14 întreprinderi care controlau mai mult de 90% din producţia de
oţel a ţării. Franţa a regrupat siderurgia în două grupuri uriaşe Usinor şi Sacilor care ulterior au fuzionat, grupul Usinor-Sacilor fiind în final naţionalizat.
Sectorul britanic al construcţiei de automobile a fost restructurat pentru a da
naştere lui British Leyland, care la acea vreme se situa pe locul cinci între
producătorii de automobile din lume. S-a constatat însă că rezultatele obţi-
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nute au fost departe de a fi la înălţimea speranţelor. Astfel, partea lui British
Leyland pe piaţa maşinilor noi a scăzut de la 40% în 1971 la mai puţin de
16% în 1986, producţia diminuîndu-se de la 900000 unităţi în 1972 la
410000 unităţi în 1986, în condiţiile în care pe parcurs s-au acumulat pierderi de 2,3 miliarde dolari cu tot ajutorul public de 3,4 miliarde dolari care i-a
fost acordat începând cu 1975. Orientarea acestor două ţări spre naţionalizări şi sprijinirea întreprinderilor de stat a contribuit considerabil să exacerbeze “slăbiciunile” aferente taliei mari a întreprinderilor. Performanţele giganticelor complexe industriale create de stat au fost permanent depăşite
de întreprinderile de talie mică care s-au dovedit mai dinamice. De exemplu,
în timp ce British Steel Corporation şi-a pierdut o parte importantă a pieţei
britanice în favoarea importurilor, în anii 1970, partea revenită pieţei microîntreprinderilor siderurgice britanice rămânând stabilă, acestea dovedinduse mai eficiente şi novatoare. Aceeaşi situaţie se prezintă în domeniul automobilului în care rezultatele lui Jaguar s-au ameliorat sensibil ca urmare a
abandonării firmei respective de către British Leyland şi privatizării sale în
1984. În ultimii ani, în aceste două ţări, s-a trecut la o profundă reorientare a
politicii statului, renunţându-se la modelul marilor întreprinderi, întocminduse totodată şi importante Programe de privatizare a celor publice.
În Italia, statul a încurajat mult timp sectorul conglomeratelor industriale uriaşe. Cel mai important dintre ele este L’Instituto per la
Riconstruzione Industriale (IRI), o societate holding de stat, de talie uriaşă,
coordonând un număr foarte mare de societăţi comerciale distincte, şi care
a înregistrat pierderi financiare mari în perioada 1973-1985. În acelaşi timp
micile întreprinderi au obţinut succese economice permanente, realizând în
ultimii ani mai mult de 40% din totalul exporturilor italiene. În sectorul oţelului, marile întreprinderi siderurgice înregistrează pierderi în timp ce micii
producători din nordul Italiei se dovedesc deosebit de eficienţi (cca 80 de
mici producători de oţel independenţi din regiunea Brescia). Astfel, în Italia,
se remarcă o pronunţată dualitate a sectorului productiv, în sensul că alături
de societăţile gigant (IRI, ENI, Montedison, Fiat, Pirelli etc.) există sute de
mii de întreprinderi care nu depăşesc 50-100 salariaţi, specializate în realizarea unei game diversificate de produse, dintre care unele prezintă un
grad ridicat de complexitate (motociclete, echipament agricol, componente
de automobile, maşini-unelte, echipamente de automatizări, textile, încălţăminte etc.). În cazul acestor întreprinderi se practică organizarea de asociaţii, cooperative în vederea realizării lucrărilor de contabilitate, a relaţiilor fiscale, precum şi a serviciilor de comercializare şi aprovizionare. Se cuvine
menţionat faptul că micile întreprinderi italiene sunt bine implantate pe pieţele mondiale datorită supleţei cu care îşi adaptează produsele şi procedeele
de fabricaţie la cerinţele anumitor pieţe şi, în special, ale unor clienţi individuali.
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Economia Japoniei a făcut în timpul ocupaţiei aliate obiectul unei descentralizări şi a unei reorganizări structurale masive şi profunde (16 din cele
mai mari societăţi holding au fost “demantelate”, primele două – Mitsui şi
Mitsubishi – au fost divizate în 200 de întreprinderi, 26 au fost desfiinţate şi
reorganizate, 11 au fost reorganizate fără a fi dizolvate şi 19, în care concentrarea era excesivă, au fost divizate) iar, ulterior, industriile cele mai performante, precum cele ale automobilului, oţelului, electronicii au rezistat
eforturilor depuse de guvern în vederea regrupării lor în 1 sau 2 campioni de
talie uriaşă1.
În acest context, este de subliniat tendinţa care se manifestă în prezent în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii din ţările dezvoltate industrial de
intensificare a preocupărilor în vederea adoptării tehnicilor moderne, participării la schimburile economice internaţionale, diversificării profitului de fabricaţie, depăşirii rolului exclusiv de furnizor de componente prin preluarea în
execuţie, într-o tot mai mare măsură, a operaţiilor de montaj2. Se cuvine
menţionat faptul că dacă în mod tradiţional întreprinderile mici şi mijlocii se
află implantate în ramurile producătoare de bunuri de consum, unde realizează cea mai mare parte a producţiei (industria textilă, a confecţiilor, a
mobilei, a pielăriei-încălţămintei etc.), în prezent aceste întreprinderi încep
să dobândească o pondere sporită în sectoarele de activitate cu o tehnologie înaltă ca de exemplu maşini-unelte, mecanică, electronică.
Întreprinderile mari sunt interesate în existenţa unei reţele dense de
întreprinderi mici şi mijlocii prin intermediul cărora să-şi “externalizeze” unele activităţi care nu se mai dovedesc a fi rentabile în condiţiile execuţiei lor
prin mijloace proprii.
Astfel, în vederea asigurării unei alocări optime a capitalurilor, se procedează la o fracţionare a procesului de producţie, prin care întreprinderile
mari, pe de-o parte îşi asigură controlul global asupra întregului flux de fabricaţie prin păstrarea anumitor segmente ale acestuia şi concentrarea eforturilor în vederea modernizării echipamentelor şi reorganizării fluxurilor de
producţie, iar pe de altă parte prin cedarea către inteprinderile mici şi mijlocii
a altor operaţii ale fluxurilor tehnologice asupra cărora deci nu se mai implică din punct de vedere al investiţiilor tehnice. În aceasta din urmă situaţie,
inteprinderile mici şi mijlocii se dovedesc mai rentabile în executarea în
special a unor repere, subansamble sau a unor activităţi auxiliare. Astfel, în
industria automobilului o parte crescâd a mijloacelor tehnice şi financiare ale
unor mari firme este destinată activităţilor din amontele (proiectarea constructivă) şi avalul (comercializarea) ciclului de fabricaţie. Executarea piese1

Adams, Walter; Brock, James W., Organisation économique et activité d’entreprise,
Journal de la planification du développement, Nations Unites, nr. 18/1988.
2
Les sous-traitants deviennent ensembliers, L’usine nouvelle, nr. 42, 16 octombrie 1986,
p. 74.
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lor, reperelor, subansamblelor revine întreprinderilor mici şi mijlocii, iar
asamblarea acestora revine în sarcina întreprinderilor mari de montaj şi finisare a autovehiculelor – care efectuează investiţii importante în automatizarea fluxurilor de fabricaţie. Industriile de proces, ca de exemplu, siderurgie,
petrochimie etc.; externalizarea are loc în special în ceea ce priveşte întreţinerea şi repararea utilajelor. În prezent, în cazul industriei confecţiilor se
trece de la un tip de organizare bazat pe integrarea în cadrul aceleiaşi unităţi a tuturor fazelor ciclului de creaţie – cercetare, fabricaţie şi comercializare a produsului la un alt tip caracterizat prin menţinerea în special numai a
fazelor de creaţie – cercetarea şi comercializarea produselor şi prin executarea pe bază de cooperare cu alte întreprinderi a fabricaţiei. Întreprinderile
care înainte aveau obiceiul de a-şi păstra seriile mari şi de a executa prin
cooperare serile mici şi fabricaţiile de rutină, în prezent, în vederea sporirii
capacităţii de adaptare la cerinţele tot mai diversificate ale beneficiarilor,
“cedează” spre a fi executate prin cooperare seriile mari şi producţia de rutină şi îşi asigură fabricarea prin forţe proprii a seriilor mici şi unicatelor. Asistăm astfel la o “orientare” a structurii productive în jurul activităţilor de creaţie şi comercializare, la fragmentarea activităţii întreprinderii ca urmare a
executării integrale sau parţiale a operaţiilor tehnologice în fabricaţia pe bază de cooperare1.
O altă cauză care conduce la faptul că întreprinderile mari îşi
“externalizează” o parte din activităţile lor o reprezintă necesitatea unei mai
bune gestionări a forţei de muncă; întreprinderile mici şi mijlocii, dovedinduse mai flexibile datorită specificului modului de organizare a acestora cât şi
a legislaţiei muncii. Întreprinderile mari pot ceda întreprinderilor micii şi mijlocii fabricaţia unor repere, subansamble care în acest mod sunt realizate la
costuri de producţie mai mici datorită nivelului redus al salariilor. În industriile de proces şi pe şantierele navale se utilizează munca în regie, conform
căreia întreprinderi mici şi mijlocii furnizează personal muncitor întreprinderilor mari pentru executarea anumitor lucrări2.
Evoluţia structurii sistemului unităţilor industriale din ţările dezvoltate
relevă faptul că rolul întreprinderilor mici şi mijlocii nu este marginal, deoarece acestea absorb o pondere însemnată a forţei de muncă, dovedesc un
grad ridicat de adaptabilitate, în special în perioade de criză, facilitează atât
legăturile personale între salariaţi, cât şi relaţiile sociale. Totodată, este de
menţionat faptul că această categorie de întreprinderi nu trebuie privită ca
fiind omogenă, în cadrul ei distingându-se două grupuri:
1
2
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− întreprinderi mici şi mijlocii cu autonomie limitată jucând rolul de

subcontractanţi în cadrul pieţelor de oligopol, caracterizate prin
existenţa unui nucleu reprezentat de câteva firme mari. În aceste
condiţii marile întreprinderi sunt direct interesate în menţinerea pe
pieţele lor a celor mici şi mijlocii, care contribuie la sporirea competitivităţii produsului final dovedindu-se mai eficiente în realizarea
unor componente şi constituind totodată bariere de intrare pe pieţe
respective;
− întreprinderi mici şi mijlocii cu autonomie deplină care îşi elaborează propria strategie în cadrul pieţelor caracterizate prin rolul important revenit diferenţierii produselor.
În aceste condiţii întreprinderile mici şi mijlocii au de multe ori opoziţie
mai sigură pe anumite pieţe decât cele mari, întrucât ele se pot adapta mai
uşor la cerinţele diferiţilor consumatori.
În cadrul amplului proces de restructurare a sistemului industrial din
ţările dezvoltate numărul întreprinderilor mici şi mijlocii se menţine ridicat
întrucât, de regulă, pe ansamblul industriei, există un echilibru între unităţile
nou înfiinţate şi cele care îşi încetează activitatea.
Se cuvine evidenţiat faptul că nu există o definiţie unanim acceptată a
ceea ce reprezintă întreprindere mică sau mijlocie şi niciun criteriu simplu şi
universal aplicabil pentru a le delimita, iar reglementările legale privind înfiinţarea, funcţionarea şi impozitarea întreprinderilor diferă de la o ţară la alta.
Astfel, în industria prelucrătoare, de exemplu, sunt considerate ca întreprinderi mici şi mijlocii cele care au maxim 1500 persoane angajate în SUA1,
500 persoane în Franţa, Germania şi Italia2, 300 persoane în Japonia (cele
cu mai puţin de 20 de persoane fiind considerate întreprinderi mici3, 200
persoane în Regatul Unit, 100 persoane în Olanda, 70 persoane în Belgia şi
Danemarca etc. De asemenea, în mod complementar, se utilizează şi alţi
indicatori ca de exemplu cifra de afaceri în Franţa, Germania, Belgia, Regatul Unit şi în Olanda suma imobilizărilor în Italia, stocul de capital (cel puţin
400 mii de dolari) în Japonia etc. Aprecierea întreprinderilor ca fiind mici şi
mijlocii pe baza criteriilor cantitative nu este concludentă nereflectând aspecte deosebit de importante precum caracterul internaţional al pieţii sau un
grad ridicat de calificare a personalului etc. De exemplu, în Franţa, în sectorul serviciilor un birou de studii cu 400 angajaţi este considerat ca o mare
societate, în timp ce o întreprindere cu 1000 angajaţi dintr-o industrie supu1
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să concurenţei internaţionale nu este considerată mare. Potrivit unor opinii
exprimate în literatura de specialitate1, comportamentul şi, uneori, performanţele întreprinderilor mijlocii este mai apropiat de cel al celor mari decât
al celor întreprinderilor mici.
În Piaţa Comună, în lipsa unei definiţii oficiale şi a unei armonizări a
referirilor pragmatice utilizate de statele membre, practica, la scara comunitară, tinde să reţină ca limite dimensionale ale întreprinderilor mici şi mijlocii
din sectorul manufacturier, o limită maximă a efectivelor de 500 persoane, o
sumă a imobilizărilor mai mică de 75 mil. de ECU şi o deţinere a cel puţin
2/3 din capital2. Administraţia micilor întreprinderi (Small Business
Administration), agenţie a guvernului federal al SUA (care acordă împrumuturi şi alte servicii micilor firme), definea întreprinderea mică ca fiind cea care se află în proprietate privată, funcţionează în mod independent, nu este
dominantă în aria ei de activitate şi, în plus, se încadrează în plafoanele pe
care agenţia le-a stabilit pentru diferite tipuri de activităţi (de exemplu, vânzări, anuale de 8 milioane dolari pentru firmele mici din servicii, 7,5 mil. dolari pentru cele din comerţul cu amănuntul, 2,2 milioane dolari pentru cele
din comerţul cu ridicata; 1500 angajaţi, în medie, anual pentru întreprinderile
mici din industria prelucrătoare etc.)3.
Faptul că întreprinderile mici şi mijlocii sunt predominate ca număr în
economia ţărilor dezvoltate se datorează ponderei mari pe care o au întreprinderile individuale (unipersonale sau familiale). La alegerea dimensiunii
întreprinderii (mică, mijlocie, mare), cu ocazia înfinţării sau modificării acestea se au în vedere în primul rând reglementările legale existente cu privire
la forma juridică, forma de organizare, nivelul minim al capitalului, nivelul
impozitului perceput, nivelul dobânzilor pentru împrumuturile acordate, salarizarea personalului, protecţia socială etc.4
Deşi întreprinderile individuale prezintă unele avantaje care decurg
din relaţia conducător – proprietar, au şi dezavantaje mai ales în ceea ce
priveşte volumul resurselor financiare disponibile, cu implicaţii asupra perspectivelor lor de dezvoltare, a îmbunătăţirii performanţelor. Prin aceasta se
explică, în parte, nivelul ridicat al ratelor de finanţare şi de desfinţare (falimentul fiind expresia realocării resurselor dinspre activităţi nerentabile către
cele rentabile) a acestei categorii de întreprinderi. De exemplu, în Franţa,
“creările şi dispariţiile reînnoiesc în fiecare an aproape 10% din numărul întreprinderilor având o până la 10 salariaţi”5.
1
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Rachman, D.G.; Mescon, M.H., Business Today, Random House Business Division,
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4
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Numărul mare de întreprinderi mici şi mijlocii, în structura sistemelor
industriale, se explică şi prin faptul că, pe de o parte, acestea nu sunt alternative ale întreprinderilor mari, ci au un rol de complementaritate în reglarea
cantităţilor oferite pe piaţă, asigurându-se astfel structuri concurenţiale care
stimulează efortul uman, favorizează creativitatea şi obligă la eficienţă şi
progres tehnologic permanent, iar, pe de altă parte, prin faptul că sunt prezentate în domeniile sau sectoarele de activitate în care îngustimea pieţei şi
instabilitatea accentuată a cererii nu asigură o rentabilitate ridicată şi pe
termen lung în cazul întreprinderilor de dimensiuni mari.
Principalele caracteristici ale întreprinderilor mici şi mijlocii sunt prezentate în continuare:
- Administrarea lor, de regulă, de către proprietari face ca sistemul de
luare a deciziei să fie foarte suplu şi informal şi să depindă direct de talentul, dinamismul şi capacităţile manageriale ale patronului (de rapiditatea cu
care se sesizează şi descifrează semnalele care provin din mediile economice, tehnologie, sociale şi chiar politice). Structura organizatorică este
simplă, uşor adaptabilă asigurând o mai mare mobilitate în utilizarea forţei
de muncă, un nivel mai bun de implicare a acesteia, stimulând iniţiativa individuală1. De asemenea, gestiunea personalului este mai puţin costisitoare, existând posibilitatea ca în perioada de recesiune să se reducă salariile,
menţinându –se numărul locurilor de muncă. De exemplu, întreprinderile
mici şi mijlocii s-au adaptat rapid la primul şoc petrolier prin stoparea creşterilor de salarii şi mai puţin prin diminuarea efectivelor lor, în timp ce întreprinderile mari, prizoniere ale unei rigidităţi interne, datorită modului de organizare a activităţii (structurii piramidele pe divizii, departamente, uzine şi
servicii) dar şi datorită creşterii tulburărilor sociale s-au adaptat mai greu şi
printr-o reducere mai mare a efectivelor lor. În cazul întreprinderilor familiale, o parte din beneficiile obţinute sunt reînvestite, iar restul revine conducătorului – proprietar şi unor salariaţi ai întreprinderii, de regulă membri de familie. În cazul în care există mai mulţi acţionari capitalul deţinut de aceştia
nu poate fi vândut decât în cadrul întreprinderii respective. Această situaţie
are implicaţii asupra posibilităţilor de finanţare a dezvoltării firmei care, de
regulă, are loc pe baza autofinanţării, în condiţiile în care atragerea capitalului suplimentar prin intermediul pieţei financiare este limitată. Decizia de mărire a capitalului prin apelare la persoane străine familiei este foarte rară şi
când această decizie este luată sunt evitaţi, pe cât posibil, parteneri financiari sau bancari, datorită riscului de dependenţă. Partea capitalului deţinut de
conducător şi familia sa este cu atât mai mare cu cât firma este mai mică,
sporindu-le vulnerabilitatea. Astfel, în Franţa, de exemplu, partea capitalului
1
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deţinut de patronul-conducător şi familia sa era în medie de 77% în întreprinderile având 10 până la 19 salariaţi, ajungând la 45% în cazul celor
având 100 până la 499 salariaţi. În acelaşi timp, aproape 87% din întreprinderile mici şi mijlocii franceze nu oferă dividende1.
- Nivelul redus al capitalului întreprinderilor mici şi mijlocii, în raport cu
cel al întreprinderilor mari, explică alegerea acelor domenii de activitate mai
puţin capitalistice (în care raportul capital-muncă este mai mic), în care barierele de intrare sunt reduse, iar rata de creştere mai ridicată decât media
pe economie sau din alte ramuri, subramuri ale acesteia. Insuficienţa capitalurilor proprii face ca în pasivul bilanţului partea capitalurilor împrumutate să
fie cu atât mai mare cu cât întreprinderea este mai mică. În aceste condiţii,
raportul dintre capitalurile împrumutate şi cele proprii este mai mare în cazul
întreprinderilor mici şi mijlocii decât în cazul celor mari. În plus, împrumuturile întreprinderilor mici şi mijlocii se realizează, în cea mai mare parte, prin
credite bancare, care pe lângă faptul că măresc costurile de producţie accentuează riscul de dependenţă. Totodată, rata dobânzii percepută de bancă la creditele acordate, datorită riscului sporit de nerambursare, este superioară în cazul întreprinderilor mici comparativ cu cele mari. La începutul
anului 1987, în întreprinderile mici şi mijlocii industriale din Franţa, creditele
bancare reprezentau 86,4% din datoria totală a acestora, faţă de 68,4% în
cazul întreprinderilor mari.
La aceasta se adaugă şi faptul că negocierile cu băncile şi obţinerea
de credite (de mijloace financiare pentru reînnoirea echipamentelor şi, implicit, a diminuării costurilor, de exemplu), fiind condiţionate de examinarea
bilanţurilor, de evoluţia cifrei de afaceri, de analiza perspectivelor de dezvoltare etc., la posibilitatea apariţiei celui mai mic risc de insolvabilitate, creditorul poate să nu acorde împrumutul. Dobânda percepută va fi cu atât mai
mare cu cât raportul de îndatorare al întreprinderii (capital împrumutat/capital propriu) va fi mai ridicat.
În SUA, de exemplu, pentru stimularea înfinţării de întreprinderi mici
noi, precum şi pentru sprijinirea financiară a celor existente, Small Business
Administration acordă împrumuturi directe întreprinderilor mici şi chiar personale: care doresc să intre în afaceri şi garantează până la 30% din suma
unui împrumut bancar. În Japonia, Corporaţia pentru finanţarea micilor întreprinderi acordă împrumuturi pentru modernizarea, cu dobânzi mici şi pe
termene mai lungi.
- Flexibilitatea mare a întreprinderilor mici şi mijlocii este legată de
dimensiunea lor şi implicit de structura organizatorică, de caracteristicile
echipamentelor din dotare. De fapt, aceasta este cea mai importantă calitate a întreprinderilor mici şi mijlocii, deoarece le conferă o capacitate mare
1
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presiunea concurenţială şi printr-o evoluţie tehnologică rapidă. Această capacitate de adaptare a firmelor la schimbările exogene ale mediului, numită
flexibilitate de răspuns1, le dă posibilitatea menţinerii pe piaţă, care pentru
mica întreprindere este mai importantă decât mărimea profitului obţinut. Este vorba de capacitatea firmei de a se adapta rapid şi fără costuri ridicate la
schimbările intervenite în structura cererii (cantitate, calitate, preţ) ceea ce
face din această flexibilitate un factor de competitivitate care asigură întreprinderii mici şi mijlocii şi o mai bună rezistenţă în perioada de criză.
- Flexibilitatea întreprinderilor mici şi mijlocii este asigurată şi de capacitatea de inovare a acestora mai ales în cazul celor care deţin segmente
foarte specializate ale unei pieţe specifice. Asemenea întreprinderi, cu o
capacitate de a modela mediul lor exterior, au o flexibilitate de iniţiativă, adică sunt “întreprinderi creatoare de tehnologii, organizate astfel încât să imagineze şi să execute noi opţiuni productive”2.

2.2. Elemente pentru fundamentarea opţiunilor
privind restructurarea sistemului unităţilor
industriale în ţara noastră
Problematica dimensiunii întreprinderilor şi a structurii concurenţiale
de piaţă este larg dezbătută în literatura de specialitate în condiţiile existenţei unei mari diversităţi de situaţii între diferite ţări şi în cadrul acestora între
diferite ramuri şi subramuri ale industriei. Astfel, în prezent, se întâlnesc
numeroase cazuri de întreprinderi aflate în poziţie de monopol sau de oligopol, asupra căreia specialiştii se pronunţă argumentat fie în sensul menţinerii ei, fie în sensul promovării de către stat a unei politici de demonopolizare.
Argumentele aduse în vederea eliminării poziţiei de monopol sau de oligopol pun accent pe efectele negative asupra mecanismelor pieţei ca urmare
a practicilor anticoncurenţiale, a abuzurilor de poziţie dominantă, mai ales în
ceea ce priveşte fixarea preţurilor.
Păstrarea poziţiei de monopol sau de oligopol este justificată de unii
autori prin faptul că respectivele întreprinderi sunt de regulă cele mai eficiente ajungând în această postură în urma unor procese ample de selecţie
exigentă desfăşurate în condiţii de concurenţă. De asemenea, existenţa
economiilor de scară şi a unei anumite dimensiuni a pieţei fac necesar ca în
unele ramuri să nu poată funcţiona eficient decât un număr mic de întreprinderi, costul fabricării unui anumit produs fiind mai mare în condiţiile mai
multor producători. F. von Hayek consideră că evaluarea caracterului concurenţial al unei pieţe nu trebuie efectuată pornindu-se de la teoria concu1
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2
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renţei pure şi perfecte, care reprezintă o schematizare abstractă a unor stări
de lucru care nu s-au regăsit niciodată în practică.
În realitate, pe piaţă, informarea agenţilor economici este imperfectă,
ea putându-se efectua numai treptat, în procesul concurenţei, în condiţiile în
care consumatorii nu-şi pot formula din timp şi cu claritate preferinţele şi nici
nu pot cunoaşte caracteristicile bunurilor ce le vor fi oferite de producători,
care, la rândul lor, nu pot cunoaşte din timp totalitatea posibilităţilor lor tehnice şi economice de fabricaţie a anumitor produse. În condiţiile în care mediul socio-economic constituie un element de rigiditate (în special legislaţia
privind salarizarea, încadrarea diferenţiată a anumitor categorii sociale etc.),
şi, în care sporeşte intervenţia statului prin politicile industrială, bugetară şi
monetară, concurenţa, deşi intensă, îmbracă forme noi în care preţul nu mai
joacă un rol hotărâtor, fiind esenţiale alte elemente precum calitatea, inovaţia tehnică, service-ul post vânzare etc. Totodată, pe piaţă preţurile manifestă o anumită rigiditate datorită modului de stabilire a salariilor pe baza negocierii patronatelor cu sindicatele şi, în special, datorită costurilor tranzacţiilor,
ca urmare a sporirii deosebite a complerităţii relaţiilor pe piaţă, a faptului că
între producători şi beneficiari intervin o serie de intermediari.
Un alt argument adus de unii autori în favoarea menţinerii întreprinderilor mari este acela că, în practică, s-a dovedit că, întreprinderile aflate în
poziţie de monopol sau de oligopol reuşesc să impună pe piaţa internă produse necompetitive, la preţuri ridicate numai în condiţiile în care sunt susţinute de către stat, întrucât presiunea concurenţei internaţionale este tot mai
puternică, iar cumpărătorii au libertatea să se aprovizioneze de la firme
concurente din alte ţări. De asemenea, F. von Hayek apreciază că şi în cazul unor pieţe mai puţin deschise spre exterior (ca de exemplu în cazul
SUA) nu s-a putut determina empiric existenţa unei legături cauzale între
poziţia de monopol sau oligopol a unor producători şi creşterea nivelului
preţurilor produselor.
În acest context, analiza structurii pieţei din diverse ramuri, subramuri
ale industriei nu trebuie să se limiteze la situaţia existentă la un moment dat
într-o ţară, ci, trebuie să ia în considerare mai ales gradul de participare a
producătorilor pe pieţele mondiale ale produselor respective.
Referitor la fenomenul de concentrare a producţiei o problemă larg
dezbătută în literatura de specialitate este aceea dacă el manifestă o tendinţă de creştere permanentă cu repercursiuni negative asupra procesului
concurenţial. În general studierea evoluţiei gradului de concentrare s-a bazat pe serii de date statistice de referinţă ce nu depăşeau o perioadă relativ
scurtă de timp (de cca 10-15 ani) şi care includeau şi anii 1960-1970 caracterizaţi prin restructurări spectaculoase ale sistemului productiv; prin ample
fuziuni şi absorbţii. Astfel, în anul 1932 Adolf Berle şi Gardiner Means, analizând evoluţia concentrării industriei americane pe perioada 1909-1929 au
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ajuns la concluzia că peste cel puţin 30 de ani 200 de întreprinderi mari vor
monopoliza industria prelucrătoare a ţării, previziune care încă nu s-a adeverit.
Henri Lapage, analizând evoluţia concentrării producţiei în SUA pe o
perioadă mare de timp, începând cu anul 1890, a evidenţiat faptul că în decurs de aproape 100 de ani deşi au existat patru mari valuri de concentrări
(1898-1902, 1926-1930, 1966-1970, 1980-1984), gradul de concentrare a
industriei americane nu este în prezent cu nimic superior celui de la începutul secolului: în anul 1900 existau mai puţin de 26 de societăţi care controlau peste 80% din pieţele unor produse, iar gradul de concentrare a producţiei (măsurat prin ponderea deţinută de primele patru firme în volumul desfacerii) era de peste 50% în 78 de sectoare industriale, situaţie care în anul
1947 se mai manifesta numai în cazul a 19 sectoare industriale.
Analizele efectuate au relevat şi faptul că procesele de amploare privind concentrarea întreprinderilor din perioada 1960-1970 au fost însoţite în
mod paradoxal, de cele privind înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii,
al căror număr a crescut cu cca 40% (de la 1,1 mil. în 1,6 mil.). De asemenea, unele fuziuni, regrupări de întreprinderi, preluări de active care s-au
dovedit iniţial spectaculoase, stabile şi promiţătoare, nu au condus la obţinerea rezultatelor scontate, procedându-se ulterior la operaţiuni de sciziune,
vânzare de acţiuni, de active etc. A rezultat faptul că operaţiunile de concentrare a producţiei nu au un caracter definitiv şi nu întotdeauna constituie
un succes dând naştere la întreprinderi viabile, multe dintre acestea (fiind
puse ulterior în dificultate financiară datorită unor achiziţii prea ambiţioase,
care nu au corespuns cerinţelor reale ale pieţei) au fost constrânse să renunţe într-un timp scurt la o parte din activităţile preluate (se estimează că
anual între 30-50% din achiziţiile noi de întreprinderi reprezintă, de fapt, revânzări de active din alte achiziţii recent efectuate dar la care s-a renunţat).
O constatare deosebit de importantă este aceea că natura operaţiilor
de concentrare a evoluat de-a lungul timpului. Astfel, la începutul acestui
secol fuziunile şi absorbţiile aveau un caracter orizontal, urmărind regruparea întreprinderilor concurente care fabricau acelaşi produs sau produse
asemănătoare. Începând din anul 1980 regrupările au un caracter vertical,
urmărindu-se obţinerea controlului altor întreprinderi situate în amontele sau
avalul fluxului de fabricaţie al produselor. În prezent, au dispărut aproape
complet operaţiile de fuziune propriu-zisă între întreprinderi independente
care fabrică acelaşi produs, operaţiile de concentrare urmărind în mod special crearea de conglomerate care să servească realizării unei strategii de
diversificare. Această evoluţie se datorează şi legislaţiei antimonopol care,
în paralel cu menţinerea concurenţei pe anumite pieţe a avut totodată şi
unele efecte negative ca de exemplu: falimentul unor întreprinderi de dimensiuni mai mici, distrugerea entităţii lor tehnico-organizatorice prin lichi-
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darea inventarului în general la preţuri reduse şi dispersarea forţei de muncă calificate, care ar fi putut fi valorificată integral printr-o operaţie de fuziune; creşterea şomajului; dezvoltarea întreprinderilor numai pe baza creşterii
interne, cu costuri suplimentare aferente punerii în funcţiune a noilor capacităţi de producţie, fapt ce conduce la risipirea unor resurse (materiale şi
umane) care ar putea fi folosite eficient în alte domenii de activitate, şi, în
final, la raţionalizarea activităţii cu un cost social mai ridicat. De asemenea,
concentrarea producţiei nu constituie un proces continuu de creştere a dimensiunii întreprinderii datorită faptului că la un anumit moment dat sistemul
informaţional nu mai poate oferi elemente necesare desfăşurării în condiţii
de eficienţă a conducerii activităţii. În practică, concentrarea producţiei nu
trebuie privită ca o modalitate de creştere a economiilor de scară în realizarea numai a unui anumit produs şi ea un factor de frânare a concurenţei,
deoarece, de regulă, marile întreprinderi sunt de tip conglomerat, care pe de
o parte, în calitate de executante de produse finale se află în relaţii de concurenţă puternică pe piaţa internaţională, iar pe de altă parte, incită la concurenţă pe piaţa internă întreprinderile de dimensiuni mai mici în calitatea
acestora de ofertante de bunuri intermediare.
O altă problemă controversată, larg dezbătută de specialiştii din ţările
dezvoltate, o reprezintă măsura în care întreprinderile de dimensiuni mari
constituie un pericol pentru manifestarea concurenţei. Astfel, Jean-Marie
Chevalier, apreciază gradul în care este periclitată concurenţa în funcţie de
ponderea deţinută în totalul vânzărilor de pe o anumită piaţă de primele patru firme (când acestea deţin 80% din vânzări există un pericol grav, când
deţin între 60% şi 80% pericolul este serios şi posibil, între 40% şi 60% se
impune o supraveghere atentă, iar sub 40% se admite că există puţine temeri în ceea ce priveşte funcţionarea concurenţei1.
În SUA, Gardiner C. Means încă din anul 1934 considera că economia americană se caracterizează prin existenţa a două sectoare: unul, puternic concurenţial, în care preţurile se modifică frecvent în funcţie de variaţiile cererii, altul, domina de mari întreprinderi în poziţie de oligopol, în care
preţurile sunt foarte puţin flexibile, modificându-se după perioade lungi de
imobilitate. Aceeaşi idee este dezvoltată ulterior de John Kenneth Galbraith
care, de asemenea, consideră că economia modernă se împarte în două
sectoare (primul dominat de firme de dimensiuni mari şi al doilea care cuprinde mii de întreprinderi mici şi mijlocii), iar creşterea gradului de concentrare conduce la restrângerea rolului pieţei în reglarea economiei, preţurile
fiind fixate în practică de marile întreprinderi.
În anul 1960, George Stigler împreună cu James Kindahl au revizuit
studiul efectuat de Means şi au ajuns la concluzia că între gradul ridicat de
1
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concentrare a producţiei şi rigiditatea între gradul ridicat de concentrare a
producţiei şi rigiditatea preţurilor nu există o legătură puternică, considerând
că tendinţa de rigidizare a preţurilor se manifestă indiferent de mărimea întreprinderilor. O serie de studii, elaborate pe baza analizării perioadelor
1900-1925, 1966-1978, au evidenţiat faptul că preţurile în sectoarele cu o
concentrare puternică au crescut în medie de două ori mai puţin decât cele
din sectoarele cu un grad mai redus de concentrare, în condiţiile în care
primele se caracterizează printr-un nivel mai ridicat, pe de o parte al productivităţii muncii, dovedindu-se mai dinamice şi mari promotoare ale progresului tehnic.
În acest context, apreciem că rolul pieţei este determinat în procesele
de concentrare sau de deconcentrare a producţiei, care nu trebuie nici încurajate, nici descurajate de către stat (întrucât nici statul nu poate dispune de
informaţiile care ar fi necesare pentru a determina apriori dimensiunea optimă a unei întreprinderi), intervenţia acestuia putând conduce la apariţia
unor efecte negative atât prin limitarea gradului de concentrare a producţiei
(prin interzicerea acelor fuziuni, achiziţionări care s-ar dovedi benefice atât
din punct de vedere al satisfacerii cerinţelor pieţei prin intermediul economiilor de scară reducându-se nivelul preţurilor, cât şi al raţionalizării şi restructurării unor activităţi în condiţii de eficienţă), cât şi prin încurajarea unor fuziuni şi concentrării estimate de către stat pe baza unor criterii proprii ca fiind
aducătoare de profit1.
Se cuvine menţionat faptul că în SUA, ţară caracterizată prin existenţa unei riguroase legislaţii antitrust, începând cu anul 1980 se remarcă o
nouă viziune în ceea ce priveşte gradul de concentrare a producţiei şi poziţia de monopol pe o anumită piaţă, ca urmare în special a intensificării concurenţei internaţionale şi a costului tot mai ridicat al cercetării-dezvoltării.
Astfel, în anul 1982, Departamentul de justiţie a sistat două dintre cele mai
mari procese antitrust cu firma AT&T, în sensul că întreprinderea Western
Electric din industria prelucrătoare a rămas în continuare în componenţa
firmei; cu firma IBM (proces intentat în anul 1969), în sensul că aceasta şi-a
păstrat în continuare poziţia de monopol pe piaţa calculatoarelor. De asemenea, în anul 1984 s-au aprobat constituirea de către General Motors şi
Toyota a unei societăţi mixte pentru fabricarea automobilelor de mici litraj şi
fuzionarea unor mari companii siderurgice în vederea asigurării competitivităţii cu producătorii externi.
O abordare nouă în ceea ce priveşte relaţia dintre dimensiunea întreprinderii, poziţia de monopol şi manifestarea concurenţei pe o anumită piaţă
o oferă teoria pieţelor disputabile, elaborată de W.Baumol, J.Panzar, R.
Willig şi E. Bailey, conform căreia situaţia de concurenţă nu este în mod ne1
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cesar legată de existenţa unui număr important de ofertanţi, ci numai de
libertatea de intrare şi, în special, de libertatea de ieşire, fără costuri, în cadrul pieţei respective. Se consideră că atâta timp cât intrarea pe o anumită
piaţă rămâne posibilă, aceasta este concurenţială. În ipoteza pieţei disputabile nu apare ca neapărat necesară existenţa unui mare număr de întreprinderi, de regulă având dimensiuni mici din punct de vedere al volumului de
producţie în raport cu cererile pieţei putând fi posibilă existenţa numai a unei
singure întreprinderi producătoare care să satisfacă în totalitate solicitările
cumpărătorilor. În concepţia lui Baumol absenţa intrării de noi firme pe o
anumită piaţă, în condiţiile în care costurile de intrare sunt neglijabile, sau
existenţa unui grad ridicat de concentrare constituie tocmai dovada că pe
acea piaţă concurenţa se manifestă puternic. În aceste condiţii se consideră
că orice efort de modificare a structurii pieţei se dovedeşte cu totul necorespunzător, unele ramuri ale industriei fiind constrânse prin specificul tehnologiei de fabricaţie să fie reprezentate printr-un număr redus de întreprinderi
de dimensiuni mari. Conform teoriei pieţelor disputabile se apreciază că
procesul concurenţial este compatibil cu existenţa economiilor de scară şi
implicit a unui număr redus de producători în condiţiile în care aceştia sunt
supuşi permanent presiunii intrării pe respectivele pieţe a altor producători
din exterior. Astfel, Baumol consideră că asigurarea disputabilităţii pieţei
constituie un obiectiv mai rezonabil pentru politica guvernelor care urmăresc
restrângerea puterii producătorilor având poziţie de monopol. În acest context, intervenţia statului ar consta în adoptarea unor limite maxime şi minime
ale preţurilor produselor respective, stabilite în funcţie de nivelul preţurilor
de pe piaţa internaţională.
Politica Comunităţii Economice Europene (CEE) în ceea ce priveşte
concurenţa şi concentrarea producţiei urmăreşte realizarea a trei obiective
principale: menţinerea unităţii Pieţei comune şi eliminarea tuturor restricţiilor
referitoare la schimburile comerciale dintre ţările membre (taxe vamale, limitări de cantităţi etc.), asigurarea libertăţii depline de mişcare a mărfurilor;
împiedicarea abuzului pe putere al unor agenţi economici ca urmare a unei
concentrări economice, financiare şi comerciale excesive; respectare a
principiului echităţii economice care constă în asigurarea egalităţii de şanse
pentru toţi agenţii economici din Piaţa comună, astfel încât aceştia să beneficieze de aceleaşi condiţii în ceea ce priveşte competitivitatea, statele
membre abţinându-se să le acorde subvenţii care ar putea să provoace distorsiuni sensibile ale concurenţei. La nivelul Pieţei Comune nu există întreprinderi dominante (care să aibă posibilitatea să-şi stabilească preţurile, să
controleze producţia sau distribuţia pe o anumită piaţă), chiar dacă unele
dintre ele deţin o poziţie dominantă în cadrul pieţelor interne ale ţărilor
membre. Se cuvine menţionat faptul că încă din anul 1951 a fost constituită
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) care a condus la
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creare a unei pieţe de oligopol, suficient de echilibrată având în vedere dimensiunea întreprinderilor componente şi valoare a producţiei realizată de
fiecare. Astfel, în anul 1983, societatea Sacilor SA din Franţa care controla
producţia de oţeluri speciale pe piaţa internă deţinea numai 17% din nivelul
CECO, fiind precedată de un grup care deţinea 19% şi urmată de două întreprinderi care deţineau fiecare câte 10%. În anul 1989 Consiliul Europei a
adoptat reglementare a nr. 4.064 prin care se instituie un control apriori a
operaţiilor de concentrare apreciate la dimensiunea comunitară (a nivelului
Pieţei comune). Astfel, fuziunea mai multor întreprinderi sau sau achiziţionarea acţiunilor de control a mai multor întreprinderi este de dimensiune comunitară atunci când: cifre de afaceri totală realizată pe plan mondial de
toate întreprinderile care doresc să se concentreze este mai mare decât 5
miliarde ECU; cifra de afaceri totală realizată individual în cadrul Pieţei Comune de cel puţin două din întreprinderile care doresc să se concentreze să
nu depăşească 250 milioane ECU, cu condiţia ca fiecare dintre ele să realizeze în cadrul unei ţări membre mai mult de 2/3 din cifra sa de afaceri obţinută la nivelul Pieţei comune1.
Adoptarea măsurilor vizând restructurarea sistemului unităţilor industriale din ţara noastră corespunzător cerinţelor economiei de piaţă, presupune luarea în considerare a următoarelor fenomene care se mai manifestă
în prezent:
− ponderea ridicată a întreprinderilor mari şi foarte mari cu grad sporit de integrare, având, de regulă, fluxuri de fabricaţie automatizate
rigid şi poziţie de monopol în fabricarea produselor, în condiţiile în
care numărul întreprinderilor mici este extrem de redus;
− manifestarea unor dezechilibre grave determinate de penuria de
resurse materiale, energetice şi financiare, accentuate în condiţiile
poziţiei de monopol a furnizorilor;
− inexistenţa, practic, a formei de proprietate privată în cazul întreprinderilor industriale în condiţiile în care procesul de privatizare se
desfăşoară extrem de lent.
Aspectele prezentate privind restructurările sistemelor industriale intervenite în unele ţări dezvoltate permit desprinderea următoarelor concluzii
pe care le apreciem utile, necesar a fi avute în vedere, în procesul de restructurare a sistemului industrial din ţara noastră.
- Întreprinderile mici şi mijlocii, care reprezintă peste 90-95% din numărul total de întreprinderi, coexistă cu un număr relative redus de întreprinderi mari şi foarte mari, care însă deţin în ansamblul industriei ponderi
1
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inseminate în ceea ce priveşte numărul de salariaţi, valoarea cifrei de afaceri şi a investiţiilor.
Întreprinderile de dimensiuni reduse nu constituie un grup omogen în
condiţiile în care deşi majoritatea lor au rol de subcontractanţi, depinzând în
mod direct de mari întreprinderi producătoare de produse finale, există şi
întreprinderi mici şi mijlocii care îşi elaborează strategii proprii, sunt promotoare de progres tehnic şi îşi constituie segmente proprii pe piaţă, chiar pe
cea externă. Existenţa întreprinderilor mari şi foarte mari face necesară
menţinerea, sau chiar sporirea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii care
le permit creşterea gradului de flexibilitatea în realizarea produselor finale,
obţinerea compenentelor necesare la costuri de fabricaţie mai reduse.
Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii este important (şi prin faptul că
asigură crearea de noi locuri de muncă), totuşi rolul hotărâtor pe pieţele interne şi mai ales externe revine întreprinderilor mari şi foarte mari.
- Specificul anumitor ramuri sau subramuri de activitate determină ca
în cadrul acestora în interiorul unei ţări să fie dominantă piaţa de oligopol.
Analiza structurii pieţelor şi adoptarea măsurilor necesare în vederea menţinerii caracterului concurenţial nu trebuie să se limiteze la situaţia existentă
la un moment dat ci, trebuie să aibă în vedere gradul de internaţionalizare al
pieţelor respective, strategia de dezvoltare preconizată de întreprinderile
producătoare.
Restructurarea sistemului industrial are loc având în vedere faptul că
structura pieţei unui produs este diferită la nivel naţional, la nivel de CEE
sau la nivel mondial. (Astfel, industria siderurgică are o structură a pieţei de
monopol – în Franţa, de oligopol – în CEE şi concurenţială – pe plan mondial). Procesele de concentrare a producţiei nu sunt influenţate de tipul de
proprietate, urmârind de regulă sporirea competitivităţii în vederea creşterii
gradului de internaţionalizare a activităţilor. Totuşi, în anumite perioade în
unele ţări europene statul a încurajat procesul de concentrare a producţiei
ca un mijloc de întărire a poziţiei pe anumite pieţe faţă de concurenţa marilor întreprinderi americane şi japoneze, în paralel cu acordarea unor facilităţi
întreprinderilor mici şi mijlocii şi crearea unor organisme care să le asigure
acestora asistenţă economică, financiară şi tehnică.
- Demonopolizările asigură creşterea pe o anumită piaţă a numărului
de producători, şi îşi dovedesc utilitatea numai în măsura în care se evită
segmentarea exagerată a fluxurilor de fabricaţie ale produselor finale, atunci
când acestea de desfăşoară în cadrul aceleiaşi întreprinderi.
- Concentrarea producţiei are loc preponderent în cazul întreprinderilor de dimensiuni mari (şi într-o foarte mică măsură pe seama celor mici şi
mijlocii) prin creşterea externă, în cadrul căreia predomină asocierea
întreprinderiilor prin forme de tipul holding-ului, grupului, concernului care le
permite păstrarea personalităţii juridice.
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Gradul real de concentrare este dificil de estimat, întrucât statisticile
naţionale oferă numai grupări de întreprinderi în funcţie de numărul de salariaţi, astfel încât puternicile concentrări de natură financiară nu sunt evidenţiate.
- Concentrarea producţiei nu constituie un proces permanent şi continuu, achiziţionările, fuziunile, asocierile şi sciziunile succedându-se la anumite intervale de timp în funcţie de evoluţia rapidă a progresului tehnic şi de
modificările frecvente intervenite în cerinţele pieţei. Creşterea dimensiunii
întreprinderii este un proces care-şi generează propriile limite, peste un
anumit prag conducând la ineficienţă, datorită apariţiei unui fenomen de
“scleroză” internă. În condiţiile în care, întreprinderea este integrată vertical
ajungând să-şi producă în întregime bunurile intermediare şi de echipament,
ca urmare a absorbţiei întreprinderilor furnizoare, factorii de decizie devin tot
mai lipsiţi de o masă de informaţii de referinţă asupra unui sistem de preţuri
de piaţă, reale (generate numai de rivalitatea permanentă dintre întreprinderi concurente independente) care să-i permită realocarea eficientă a resurselor. Supradimensionarea întreprinderilor sporeşte complexitatea sistemului informaţional-decizional, care, de la un anumit moment dat, generează deteriorarea progresivă a acestuia, birocratizarea procesului de conducere. Se cuvine menţionat faptul că, în literatura de specialitate, problematica corelaţiei dintre gradul de concentrare al unei întreprinderi şi eficienţa activităţii acesteia este controversată, iar analizele empirice efectuate au
condus la obţinerea unor concluzii divergente1. Astfel, J.J. Servan-Schreiber
considera că principala problemă de rezolvat în vederea sporirii eficienţei
este aceea de a se constitui mari grupuri industriale capabile să elaboreze
strategii la nivel mondial, în timp ce V.Baimol consideră că există o relaţie
pozitivă între dimensiune şi profit numai în măsura în care întreprinderea
mare ar putea să beneficieze concomitent atât de avantajele proprii, ca de
exemplu cele privind accesul pe piaţa capitalului, obţinerea mai rapidă de
credite de la bănci etc., cât şi de toate avantajele oferite de o întreprindere
mică (grad sporit de adaptabilitate, complexitate redusă a procesului informaţional-decizional etc.). De asemenea, studii empirice efectuate au infirmat legea efectului proporţional formulată de Gibrat conform căreia variaţia
ratei de creştere a întreprinderii este independentă de mărimea acesteia2.
1

2

În SUA studiul efectuat de Hall şi Weiss (în anul 1967) a stabilit existenţa unei relaţii
semnificative şi pozitive între dimensiune şi rata profitului, în timp ce studiile efectuate
de S. Marcus (în anul 1969) şi W. Shepherd (în anul 1972) au indicat fie absenţa unei
corelaţii între acestea, fie existenţa unei relaţii semnificative dar negative (Jacquemin,
A., Structures de marché et stratégies d’entreprise, Dunod, Paris, 1975).
Acţiunea unui ansamblu de factori aleatori care, fără a avea un rol determinant, influenţează orice întreprindere, indiferent de dimensiunea acesteia, explică procesul de selecţie naturală în ceea ce priveşte creşterea dimensiunii şi inexistenţa în practică a di-
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- Întreprinderile de dimensiuni mari sunt, în majoritatea lor, organizate
pe bază de conglomerate (multiproduse) deţinând numai în mod excepţional
o poziţie de monopol pe pieţele produselor intermediare. Marea întreprindere nu este interesată să-şi utilizeze puterea pentru a înăbuşi orice concurenţă pe piaţa bunurilor imtermediare, întrucât competitivitatea produselor sale
finale este condiţionată tocmai de existenţa unui număr mare de întreprinderi furnizoare mici şi mijlocii.
Dimensiunea mare a întreprinderilor nu constituie în sine o ameninţare asupra structurii concurenţiale a pieţei, devenind un pericol numai atunci
când gradul ridicat de concentrare a producţiei nu este rezultatul unui proces corect de selectare pe bază de competitivitate sau când menţinerea lui
se face în special de puterea publică din considerente de altă natură decât
cele economice, fără a ţine seama de cerinţele pieţei. În acest context, statului trebuie să îi revină un rol important în împiedicarea abuzului de putere
a unor agenţi economici ca urmare a concentrării economice, financiare şi
comerciale excesive.
În vederea sporirii capacităţii de adaptare operativă şi eficientă a sistemelor de producţie la cerinţele pieţei, în perioade de tranziţie la economia
de piaţă, o importanţă deosebită o prezintă constituirea unei structuri raţionale, din punctul de vedere al gradului de concentrare a producţiei, pe baza
dimensionării optime a întreprinderilor, asigurării unui raport echilibrat şi a
unei îmbinări organice între întreprinderile mari şi foarte mari şi cele mici şi
mijlocii.
În această etapă, este necesară intensificarea eforturilor în vederea
creşterii numărului întreprinderilor mici şi mijlocii (în special în cazul
îndustriilor textilă, blănărie-încăltăminte, alimentară etc.), atât prin crearea
de noi unităţi, cât şi, mai ales, pe baza reanalizării dimensiunii întreprinderilor maxi şi foarte mari existente (în funcţie de: gradul de acoperire cu contracte; caracteristicile tehnico-funcţionale ale produselor realizate; posibilităţile de desfacere în perspectivă; costurile de producţie). Prin aceasta se
creează premisele necesare în vederea lichidării poziţiei de monopol a unor
producători, asigurării condiţiilor de manifestare a concurenţei, a mecanismelor de piaţă, sporirii flexibilităţii faţă de cerinţele pieţei. La aprecierea rolului revenit marilor întreprinderi trebuie avută în vedere situaţia existentă în
ţările avansate industrial, unde acestea reprezintă un tip de organizare a
producţiei care nu se dezvoltă neapărat în detrimentul celor mici şi mijlocii,
deoarece au un domeniu propriu de activitate pe care deseori şi l-au conceput singure (ca, de exemplu, realizarea unor noi produse), şi oferă obiect de
mensiunii optime, precise, aferente unui cost de producţie minim. O mare parte a cercetărilor efectuate (Hart; Singh şi Whittington; Jacquemin şi Saez) indică existenţa unei
relaţii negative, semnificative între dimensiunea întreprinderii şi variaţia ratei de creştere (Jacquemin, A., op. cit.).
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activitate întreprinderilor mici şi mijlocii (ca, de exemplu, furnizarea de componente). Situaţia existentă în unele ţări dezvoltate industrial privind dimensiunea şi forma de organizare a întreprinderilor din unele ramuri ale industriei prelucrătoare şi, în special, din industria confecţiilor evidenţiază tendinţa
de fragmentare a întreprinderilor prin trecerea de la un tip de organizare, în
care concepţia şi creaţia, fazelor procesului de fabricaţie şi comercializarea
produselor se realizau integrat, în aceeaşi unitate, la un alt tip, prin care o
parte din aceste activităţi, sau fiecare din ele se desfăşoară în întreprinderi
distincte.
Considerăm că la restructurarea cadrului organizatoric al industriei,
indiferent de forma de proprietate a întreprinderilor, în condiţiile desfiinţării
centralelor industriale, apare necesară evaluarea rolului şi modului de constituire a asociaţilor de întreprinderi şi a unităţilor de tip holding care, având
în vedere experienţa ţărilor dezvoltate industrial, apreciem că reprezintă
forme organizatorice deosebit de utile şi eficiente într-o economie de piaţă.

Capitolul 3
CREAREA ŞI DEZVOLTAREA FIRMELOR
MICI ŞI MIJLOCII
Tranziţia de la o economie centralizată, în care proprietatea de stat
este cvasitotalitară, către o economie de piaţă constituie o problematică deosebit de complexă atât din punct de vedere conceptual cât, mai ales, al
transformării principiilor din sfera teoreticului în cea pragmatică ce presupune în plus o cunoaştere a realităţii spaţiului economiei româneşti.
Controversata polemică dintre adepţii “terapiei de şoc” şi aşa-numitei
transformări graduale în care se face abstracţie de o serie de aspecte de
natură tehnologică, economică şi socială, nu şi-a găsit justificarea prin prisma rezultatelor obţinute până în prezent în economiile naţionale ale fostelor
ţări socialiste. Ambele modalităţi puse în practică au suferit eşecuri de o mai
mică sau mai mare amploare. Aceste eşecuri se materializează şi în economia românească, în prezent, printr-o serie de fenomene arhicunoscute
diminuarea drastică a producţiei, inflaţia care tinde să nu mai poată fi controlată, blocajele financiare, dezechilibre financiar-valutare, dezorganizarea
unor fluxuri economice, şomajul, în special cel mascat, corupţia şi specula
în numele principiului “economiei de piaţă”.
În acest context se încearcă să se răspundă la o serie de probleme, şi
anume: importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii într-o economie de piaţă;
rolul specific al acestora în perioada de tranziţie; factorii stimulativi şi restricţiile existente în constituirea şi desfăşurarea activităţii firmelor mici şi mijlocii.
Problemele anunţate vor fi abordate prin prisma modalităţilor de creare şi consolidare a capitalului intren privat, componentă fundamentală în
cadrul unei economii de piaţă.

3.1. Evoluţia şi caracteristicile întreprinderilor mici şi mijlocii
în contextul economiilor naţionale în unele ţări europene
Una din problemele deseori dezbătute a constituit-o conceptul de întreprindere mică respectiv mijlocie, în vederea departajării de marile întreprinderi. Deşi se pot face numeroase aserţiuni referitor la definirea acestui
concept, plecând de la premisa numărului de salariaţi sau a cifrei de afaceri,
în practică se operează cu ambele criterii. Chiar şi sub acest aspect atât al
numărului de angajaţi sau al cifrei de afaceri departajarea diferă de la ţară la
altă ţară, funcţie de nivelul dezvoltării economice, de structura economiei
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naţionale respectiv, de relevanţa anumitor aspecte ce trebuie reflectate, de
cadrul legislativ existent etc. Astfel, în Franţa, Germania, Italia numărul maxim de angajaţi este de 500, în Marea Britanie de 200, 100 în Ţările de Jos,
70 în Belgia şi Danemarca. Concluzia generală ce se poate degaja, în urma
unei analize succinte, o reprezintă relaţia nemijlocită dintre politicile concrete de industrializare aplicate de fiecare ţară şi numărul întreprinderilor mici şi
mijlocii, reflectând pe ansamblu o structură eterogenă a acestora. Astfel,
Franţa şi Italia se situează pe primul loc din punct de vedere al numărului
firmelor mici şi mijlocii şi al salariaţilor acestora. La polul opus se situează
Marea Britanie, unde numărul întreprinderilor mici – sub 50 de salariaţi –
este de 10 ori mai mic decât cel din Franaţa sau Italia, situaţia fiind asemănătoare şi pentru întreprinderile mijlocii. Ţări ca Germania, Belgia ocupă o
poziţie de mijloc în această ierarhie.Trebuie remarcat, că în Italia, numărul
întreprinderilor mici este sensibil superior celui din Franţa. Numărul foarte
mare de întreprinderi mici, deseori artizanale, în Italia la începutul anilor
1960, reprezintă o consecinţă atât a demarajului procesului de industrializare în urma celorlalte ţări vest-europene dezvoltate, cât şi a politicii de protejare şi stimulare a iniţiativei capitalului intern prin aplicarea unor protecţii în
activitatea schimburilor comerciale externe.
Consecinţă a politicilor de stimulare aplicate, păstrarea întreprinderilor
mici şi mijlocii în cadrul economiilor naţionale a prezentat o anumită asimetrie care s-a menţinut şi în cursul anilor 1960. Spre exemplificare, în Italia,
întreprinderile mici şi mijlocii, din punct de vedere al volumului producţiei şi
al numărului de angajaţi deţin, şi în prezent, o pondere semnificativă atât în
sectoarele tradiţionale ale economiei (textile, pielărie, alimentară) cât şi în
cele moderne (mecanică, instrumente de precizie). Franţa depăşeşte Italia,
luând în considerare ponderea firmelor mici şi mijlocii, în industria tradiţională acestea fiind, însă, nesemnificativă sau chiar inexistente în celelalte sectoare economice. În Germania marile întreprinderi sunt dominante în sectoarele de bază ale industriei, acestea având o pondere mai mică în industria uşoară comparativ cu Marea Britanie.
Evoluţia întreprinderilor mici şi mijlocii, din anii 1960 până în anii
1980, a pus în evidenţă, în toate ţările analizate, aceleaşi tendinţe generale
care au fost influenţate de două fenomene economice majore: procesele de
industrializare şi recesiune economică. Astfel, s-a constatat o relaţie direct
proporţională între accelerarea procesului de industrializare şi declinul rapid
al micilor întreprinderi, corelaţie care s-a menţinut până în anul 1973. Recesiunea economică din anii 1975 şi 1978 a condus la diminuarea activităţii în
numeroase ramuri care au reprezentat forţa motrice a dezvoltării economice
a anilor 1960. Aceste ramuri includeau mari firme, care au fost însă insuficient de flexibile în raport cu tendinţele sociale şi incertitudinile economice
apărute. Restrângerea activităţii marilor firme a determinat o diminuare
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drastică a numărului de salariaţi al acestora în Ţările de Jos şi destul de însemnată în Marea Britanie şi Franţa. Fenomenul prezentat a impulsionat şi
amplificat apariţia firmelor mici, coroborat desigur şi cu politicile adecvate de
stimulare a acestui tip de firme. Astfel, în Italia numărul unităţilor locale în
industrie a crescut de la 710000 în 1971 la 950000 în 1981, efectivele angajate în întreprinderi cu mai puţin de 20 de salariaţi în industria manufacturieră cunoscând, începând cu anul 1974, o creştere continuă.
Firmele cu mai puţin de 100 salariaţi au sporit în intervalul 1971-1978,
în Marea Britanie cu 23,4%. Numărul mediu de angajaţi în acest tip de întreprinderi a scăzut semnificativ ca efect al creşterii preponderente a firmelor mici cu mai puţin de 20 de salariaţi (peste 20000 în perioada 19731978). Acelaşi fenomen se constată şi în Ţările de Jos în cadrul grupei întreprinderilor cu 10-50 de angajaţi.
O analiză statistică mai fină relevă existenţa simultană, în Franţa şi
Marea Britanie, a fenomenului de expansiune a întreprinderilor mici în sectorul industrial şi cel al dispariţiei unui număr semnificativ de firme mici, în
special, în fazele de recesiune în acest sector.
Altă concluzie ce poate fi desprinsă o reprezintă influenţa nemijlocită
a structurilor existente, specifice fiecărei economii naţionale, asupra strategiilor de inserare a firmelor mici şi mijlocii. Aceasta este legată într-o măsură
determinantă de politicile adoptate de fiecare ţară privind zonele de activitate în care e favorizată penetrarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Din punct
de vedere al strategiei de inserare adoptate pot fi distinse cinci cazuri: - o
inserare specifică Germaniei1, unde 2 milioane de întreprinderi mici şi mijlocii realizează 50% din produsul intern brut şi 66% din consumul intern. Întreprinderile respective n-au capacitate de a practica managementul, inovaţia. Pentru a fi susţinute şi a le favoriza dezvoltarea, politica financiară şi
fiscală adoptată stimulează băncile private în finanţarea acţiunilor acestor
firme: - în Spania, o inserare în anumite zone economice astfel că întreprinderile mici şi mijlocii fac concurenţa monopolistă puţin oneroasă; o inserare
a mini-crenelurilor în ţări ca Franţa, unde întreprinderile mici şi mijlocii sunt
cel mai adesea poziţionate în mini-creneluri specifice, în sectorul agroalimentar, de construcţii aeronautice şi naval; o inserare prin difuziune specific Italiei, în care întreprinderile mici şi mijlocii în număr superior majorităţii
ţărilor comunitare constituie fenomenul reînnoirii economice a peninsulei.
Acestea şi-au dovedit capacitatea de adaptare tehnologică în faţa exigenţelor competitivităţii exportului; - o inserare de tradiţie industrială “slabă” în ţări
ca Portugalia, unde micile întreprinderi constituie esenţa structurii industriei
locale. În anul 1982 încă 70% din întreprinderile industriei portugheze ocupau mai puţin de 10 salariaţi şi numai 0,4% aveau angajaţi peste 500 de
persoane.
1

Se referă, desigur, la RFG înainte de realizarea unificării cu RDG.
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Problema existenţei şi locului pe care-l vor ocupa întreprinderile mici
şi mijlocii în cadrul economiilor naţionale, în perspectiva anilor imediaţi următori, ţinând cont de creşterea efectivă sau potenţială a concurenţei, poate
fi argumentată prin două avantaje certe oferte în raport cu marile întreprinderi. Primul îl constituie marea flexibilitate legată de talia şi structura lor, atât
din punct de vedere a capitalului cât şi al modului de organizare. Această
calitate le oferă o mare capacitate de adaptare, reprezentând un factor de
competitivitate, şi o rezistenţă sporită în condiţiile crizelor recesioniste. De
asemenea, pot rezista crenelurilor de activitate multiplă şi variate care se
formează pe piaţă, stabilind o complementaritate specifică marilor întreprinderi. După cum se cunoaşte producţia la scară mare nu poate fi aplicată în
toate zonele de activitate economică rezultând în mod obiectiv o anumită
diviziune a muncii ce operează între marile firme care-şi utilizează resursele
cele mai importante în realizarea unor producţii în serie mare. Întreprinderile
mici şi mijlocii, care se instalează pe o multitudine de pieţe, pot să răspundă
unor cereri din ce în ce mai diferenţiate. Complementaritatea poate rezulta
chiar din dorinţa marilor firme care preferă adesea subcontractarea unei
părţi din producţie pentru a nu-şi mări inutil costurile.
Al doilea avantaj rezidă în capacitatea lor de inovaţie. Cu excepţia
sectoarelor purtătoare de progres şi tehnologie avansată (microelectronica,
software, biotehnologiile) care necesită un însemnat volum de capital alocat
în condiţii de risc, aceasta se verifică pentru celelalte sectoare de activitate
puţin integrate vertical, având o creştere rapidă şi pieţele limitate. Existenţa
întreprinderilor mici şi mijlocii şi dezvoltarea acestora este condiţionată de
flexibilitatea de cercetare la un nivel ridicat de inovare, acestea având o mare capacitate de achiziţie şi aplicare de noi tehnologii.
Existenţa a numeroşi lideri mondiali de dimensiuni modeste nu este
determinată de un anumit sector de activitate, ci de ideia reuşitei bazate pe
o supremaţie tehnologică şi o tehnică managerială şi comercială inovatoare.
Câteva exemple prezentate în continuare considerăm că, argumentează în
mod suficient cel de-al doilea avantaj al firmelor mici şi mijlocii. Eurrocat o
firmă mică specializată în regenerarea catalizatorilor Rhone a putut penetra
în SUA datorită înaltei sale tehnicităţi. Filiala din California controlează o
treime din foarte exigenta piaţă americană. Firma Aix-les-Bains, lideră mondială a utilajelor care fabrică pelicule plastice din polipropilenă pentru condensatori şi ambalaje de pachete de ţigări, vinde “know-how”-ul său în SUA,
Brazilia, Japonia, China, URSS, Cehoslovacia. Firma Colette, la care notorietatea nu depăşeşte “lumea caroseriei” şi a cărei activitate se reduce la
redresarea tablei îndoite a vehiculelor accidentate, este inventatoarea
“marmurei” care serveşte la realizarea acestei activităţi. Firma Standard Industrie pentru a se menţine în top urmăreşte apariţia celor mai mici inovaţii
privind aerul utilizat pentru curăţirea silozurilor sau a depozitelor. În această
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întreprindere de numai 50 de salariaţi marea majoritate sunt ingineri şi tehnicieni pentru a face faţă concurenţei germane şi japoneze. Departajarea de
concurenţi şi existenţa unor zone înguste ale pieţei conduc la o extremă
specializare al cărei scop îl reprezintă crearea unei imagini puternice a mărcii respective menite să-i asigure dacă nu supremaţia, cel puţin o poziţie
solidă pe segmentul de piaţă respectiv. Astfel, firma “Henri Semel&Cie”, cu
610 angajaţi, s-a specializat, în decursul a 4 generaţii, în producţia saxofoanelor de gamă înaltă având în prezent piaţa de desfacere în Japonia, SUA
şi toate ţările europene. Importanţa majoră acordată calităţii produsului se
manifestă de la selectarea lemnului până la faza de control al fiecărui produs în parte. O altă firmă de dimensiuni mici care se menţine în topul mondial datorită calităţii ireproşabile a produselor şi serviciilor prestate este
“Siepel&Stockman”, care fabrică busturi şi manechine pentru confecţii de
lux şi decorează vitrine de mare “standing”. Aceeaşi preocupare se manifestă şi la firma “France Lames”, care datorită calităţii lamelor de oţel forjat
produse, a reuşit să fie furnizorul principal al Marinei Naţionale exportând,
de asemenea, în 60 de ţări.
Diametral opus avantajelor prezentate evidenţa dezavantajelor ce însoţesc întreprinderile mici şi mijlocii conduc, pe ansamblu, prin intermediul
unei strategii a politicii de dezvoltare economică adecvată fiecărei economii
naţionale, la o creştere a numărului, a orientării spre tipul de activitate respectiv, a zonelor în care deţin o pondere preponderentă relativ controlată.
Principalul dezavantaj îl constituie evident insuficienţa capitalului
strâns legată de dimensiunea acestor întreprinderi şi în mod nemijlocit de
dificultăţile întâmpinate pe pieţele financiare ceea ce explică şi justifică necesarul unui pasiv al fondurilor destul de important. Situaţia aceasta provoacă distorsiuni din punct de vedere al practicilor contabile, în condiţiile în
care tehnica de reevaluare a imobilizărilor este mult mai frecvent utilizată în
marile firme decât în întreprinderile mici şi mijlocii unde activele nete, din
cadrul bilanţului, sunt destul de neînsemnate în raport cu cele ale marilor
firme. Împrumuturile contractate de către întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă o structură foarte diferită de acelea ale marilor firme. Aceste împrumuturi raportate la fondurile proprii ale firmelor mici şi mijlocii depăşesc,
din punct de vedere procentual, în mod semnificativ cele ale firmelor mari.
Împrumuturile respective (pe termen scurt, mediu sau lung) sunt majorate de costurile de asociere. Dacă acestea se ridică la 1,5% aferent capitalului propriu marilor firme, pentru întreprinderile mici şi mijlocii ating între
4-14%. Începând cu anul 1986 anchetele Băncii Franceze1 privind costul
creditului au pus în evidenţă o anumită creştere a ecartului de nivel între
1

Mentré, Paul, La coût du crédit aux entreprises, Problèmes economiques, nr. 2104,
1988.
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firmele mari şi întreprinderile mici şi mijlocii, mai puţin pentru anumite categorii de credit pe termen scurt, determinată de apariţia şi extinderea unui
nou mediu economic şi financiar, caracterizat în principal prin: - nivelul de
dobândă reală foarte ridicat care afectează în mod sensibil pe cei care solicită împrumutul şi în special întreprinderile mici şi mijlocii; - dezvoltarea unor
noi produse financiare şi rolul pieţelor capitalurilor care modifică destul de
substanţial condiţiile de acces la finanţare, anumite întreprinderi putând contribui la aceste noi produse şi pieţe, în special marile firme, în timp ce posibilităţile întreprinderilor mici şi mijlocii fiind practic nule.
Diferenţa costului creditului, în funcţie de mărimea întreprinderii care
apelează la împrumut, reprezintă o dată “cvasistructurală” a distribuţiei creditului atât în Franţa cât şi în alte ţări. Analiza ultimilor 10 ani, a scos în evidenţă că ecarturile sunt mai importante pentru creditele pe termen scurt,
amploarea acestora fiind de 1,5-2,5 ori. Deşi s-a pus în evidenţă existenţa
permanentă a acestor ecarturi între întreprinderile mici şi mijlocii, nivelul lor
nu este stabil, ele contractându-se în perioadele de creştere a nivelului creditului. Deşi nivelul procentual de dobândă influenţează ecarturile, în prezent acestea sunt afectate în bănci – firme. Aceste raporturi sunt determinate, în principal, de dimensiunea nevoilor de finanţare a întreprinderilor şi
dezvoltarea noilor surse de finanţare apărută pe pieţele capitalurilor, ce a
impus modificarea modului de indexare a creditului. Dacă marile întreprinderi au fost primele şi principalele beneficiare ale acestei schimbări de indexare (ceea ce explică, într-o măsură însemnată, creşterea ecarturilor constatată în ultimii ani), evoluţia recentă evidenţiază faptul că un număr în
creştere al întreprinderilor mici şi mijlocii au beneficiat, de asemenea, de
această modificare. Ecarturile de taxă îşi au justificarea într-o măsură importantă prin existenţa unor factori obiectivi – greutatea specifică a datoriei
şi structura joacă un rol determinant pentru nivelul impozitelor. De remarcat
faptul că riscul este în mod egal reflectat în taxele de dobândă; taxele de
dosar au o pondere relativ însemnată în cadrul micilor credite; modul în care
întreprinderile se dotează cu elemente contabile şi previzionale în vederea
negocierii condiţiilor de la bancă şi negocierea efectivă a acestor condiţii,
reprezintă, de asemenea, un factor deosebit de important. Trebuie subliniat
că în afara factorilor obiectivi prezentaţi există un cost specific legat de dimensiunea întreprinderii în determinarea costuluin global al creditului. Trebuie subliniat că în afara factorilor obiectivi prezentaţi există un cost specific
legat de dimensiunea întreprinderii în determinarea costului global al creditului. Trebuie evidenţiat faptul că acest cost este influenţat de calitatea semnăturii şi capacitatea de negociere a împrumutului. Ultimii doi factori de natură subiectivă pot permite întreprinderilor mici şi mijlocii evitarea unei părţi
din supracostul legat de efectul dimensiunilor.
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Dezavantajele pot fi diminuate sau chiar eliminate prin cooperare inter-firme. În acest mod se pot concilia, în cadrul structurilor productive,
avantajele întreprinderilor mici şi mijlocii, şi cele ale marilor firme. Studii recente relevă că exploatarea economiilor de scară îmbracă un câmp de activităţi mult mai larg decât cel analizat în mod curent privind rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în activitatea industrială şi servicii. Cooperarea interîntreprinderi permite o dimensiune a costurilor prin posibilitatea de a regăsi
economii de scară, scurtarea duratei de punere în funcţiune a noi procedee
tehnologice, realizarea unei competitivităţi sporite.
Cele prezentate permit desprinderea unor elemente esenţiale ce definesc importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii. Întreprinderile mici şi mijlocii
constituie un puternic vector potenţial de stabilitate şi creştere economic,
supleţea lor de adaptare permiţând regenerarea continuă a “ţesutului industrial”, adesea necesară dezvoltării economice. Întreprinderile mici şi mijlocii
permit o mai bună regularizare a raportului cerere-ofertă, fiind mai apropiate
de piaţă şi având în acest mod o cunoaştere directă şi rapidă a evoluţiei nivelului şi structurii cererii. Aceasta se datorează dimensiunii lor, organizării
procesului decizional mult orizontale decât verticale. Întreprinderile mici şi
mijlocii prin pulsul lor combativ, care prin inovaţie şi risc, reuşită şi eşec, degajă un surplus creativ global, explică politicile de stimulare a acestora,
adoptate în cadrul economiilor naţionale. Mai suple şi mai puţin opace, pot
asigura o mai bună gospodărire a resurselor umane, favorizând integrarea
salariaţilor şi motivaţia muncii acestora într-o măsură ridicată.

3.2. Elemente stimulative şi restricţii în formarea
şi desfăşurarea activităţii întreprinderilor mici
şi mijlocii în perioada de tranziţie
Problematica firmelor mici şi mijlocii în perioada de tranziţie fiind deosebit de complexă vom încerca să punem în evidenţă aspectele esenţiale
privind rolul, cadrul general al evoluţiei, factorii stimulativi şi restrictivi în
constituirea şi funcţionarea acestor întreprinderi precum şi caracteristicile
activităţii lor.
Într-un proces de tranziţie importanţa firmelor mici şi mijlocii este
potenţiată prin existenţa unor noi avantaje, specifice, acestea fiind rezultatul
caracteristicilor perioadei în care se manifestă procesul respectiv.
Succint pot fi evidenţiate prin: - accelerarea procesului de privatizare
prin stimularea apariţiei şi consolidării proprietăţii private: atenuarea marilor
dezechilibre ce apar în segmentul ofertei prin ocuparea anumitor zone din
acest sector cât şi a cererii prin satisfacerea într-o măsură crescândă a
acestora; ocuparea nu numai a unui procent al forţei de muncă disponibilizate şi, deci diminuarea, şomajului dar mai ales accelerarea modificărilor
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psihosociale ale factorului uman, ca elemente viabile de creare şi extindere
a procesului concurenţial. Trebuie menţionat faptul că întreprinderile mici şi
mijlocii reprezintă unul din elementele esenţiale ale mecanismului de constituire a capitalului intern privat şi implicit al pieţei capitalului.
Analizată prin prisma caracteristicilor întreprinderilor mici şi mijlocii
economia românească, în intervalul 1990-1991, poate fi divizată în trei etape succesive.
Prima etapă, care a dominat activitatea economică în perioada ianuarie-septembrie 1990 şi care a constituit elementul definitor, a reprezentat-o
apariţia şi extinderea la scara întregii economii a întreprinzătorilor solitari.
Dezmembrarea bruscă a funcţionalităţii mecanismului economic şi social, în
cadrul unui vid al factorilor decizionali, a permis o transparenţă totală şi o
amplificare fără precedent a activităţii acestor “întreprinzători”. Principala
activitate desfăşurată s-a materializat în însemnate transferuri de produse
peste graniţă concomitent cu introducerea pe piaţa românească a unor produse inadecvate, atât din punct de vedere al calităţii – sucuri, ciocolată, bere etc. cu termene expirate – cât şi inadecvate din cel al satisfacerii unor
cerinţe esenţiale – ţigări, băuturi, blue-jeans. Preţurile practicate au făcut
posibil obţinerea unor profiluri de 3-4 ori şi în unele cazuri de peste 6 ori
comparativ cu resursele financiare consumate. Aceasta s-a reflectat în:
− diminuarea drastică a volumului mărfurilor autohtone pe piaţa internă;
− generalizarea deturnării mărfurilor în exterior prin diverse modalităţi mai mult sau mai puţin frauduloase; creşterea presiunii cererii
interne asupra ofertei în scădere şi implicit sporirea artificială a
preţurilor produselor;
− consolidarea financiară a acestor întreprinzători prin realizarea
într-un timp extrem de scurt a unor profituri de ordinul milioanelor
de lei. Se poate aprecia că, în baza vidului legislativ şi a crizei de
autoritate generate, printr-o activitate economică ce n-are nimic cu
nuclee ale capitalului privat românesc.
Etapa a doua se caracterizează prin transferarea “comerţului stradal”
în spaţii comerciale, constituirea şi extinderea firmelor mici şi mijlocii sub
denumirea întreprinderilor mici şi asociaţiilor familiale ca efect al apariţiei
primelor acte legislative de reglementare a acestor activităţi. Această etapă
poate fi definită prin cel de al doilea val de polarizare a unor resurse financiare destul de importante sub deviza privatizării şi a tranziţiei spre economia
de piaţă, prin specularea la maximum a unei legislaţii confuze şi incoerente
şi generalizarea corupţiei şi a traficului de influenţă.
În ultima perioadă se remarcă o încercare de stopare a acestor fenomene concomitent cu intenţiile de reconsiderare a importanţei firmelor mici
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şi mijlocii şi a constituirii unui cadru legislativ adecvat orientării şi impulsionării spre zonele de interes ale economiei naţionale.
Un factor aparent paradoxal cu rol indirect în stimularea apariţiei firmelor mici şi mijlocii l-a constituit deteriorarea accentuată a stării economiei
româneşti. Dereglarea şi diminuarea activităţii economice poate fi reflectată
prin intermediul unor indicatori sintetici relevanţi: scăderea producţiei în unele sectoare industriale până la 60%; dezechilibrul balanţei comerciale reflectat prin balansarea în mai puţin de doi ani de la un excedent de aproximativ
2 mil.$ la un deficit potenţial de peste 4 mld.$; accentuarea dezechilibrului
dintre nivelul valoric al volumului de marfă existent şi sumele băneşti disponibile la populaţie (la nivelul anului 1989 doar 0,26 lei din acest disponibil
era acoperit în marfă ajungând în 1990 la 0,16 lei). Soluţionarea acestor
aspecte negative prin politica de liberalizare a preţurilor, fără a avea un corespondent viabil în realitatea economiei româneşti, a condus în fapt la o
creştere exacerbată a preţurilor şi implicit la amplificarea procesului inflaţionist. Încercarea în prima fază de a diminua acest efect prin sporirea salariilor n-au făcut decât să stimuleze în continuare procesul respectiv. Raportul
dintre indicele mediu de creştere al preţurilor şi cel al salariile pune în evidenţă o diminuare a puterii de cumpărare a populaţiei de peste trei ori. Consecinţa directă a acestui fenomen l-a constituit scăderea drastică a economiilor populaţiei la CEC de peste 250 mld. lei, în anul 1989, la aproximativ
50 mld. lei în prezent (dacă se amendează cu indicele de creştere al preţurilor, stocul existent reprezintă aproximativ 7 mld. lei). Un alt factor de diminuare al acestor economii îl reprezintă dobânzile modice acordate comparativ cu dinamica preţurilor. Insuficienţa, în general, a resurselor financiare,
asigurate numai prin intermediul salariului, a produs în cadrul forţei de muncă apariţia unei orientări către un al doilea serviciu sau al constituirii de firme mici şi mijlocii1.
Pe fundalul deteriorării activităţii economice sporirea numărului firmelor mici şi mijlocii în anul 1991 faţă de 1990 a fost de peste 2 ori, ajungând
în prezent la peste 55000 de societăţi comerciale cu capital privat, preponderenţa deţinând-o societăţile cu răspundere militată, şi peste 153000 societăţi familiale.
Un alt paradox, aparent, îl constituie existenţe simultană a unui factor
stimulativ sau restrictiv în planul constituirii şi activităţii firmelor mici şi mijlocii ca efect al imperfecţiunilor cadrului legislativ existent.
În primul rând caracteristica generală, din punct de vedere al acestor
imperfecţiuni, o reprezintă inexistenţa unei corelări între un act legislativ şi a
1

Este demn de remarcat faptul că acest fenomen este caracteristic majorităţii fostelor
ţări socialiste. Spre exemplificare, în Ungaria peste 60% din salariaţi au un al doilea
servici.
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unor structuri organizaţionale menite să-l facă operaţional, indiferent de actul respectiv analizat – lege sau hotărâre guvernamentală – şi indiferent de
zona de aplicabilitate. Acest aspect poate fi argumentat prin intermediul
unui act legislativ fundamental, şi anume cel al modului de constituire al societăţilor comerciale nr. 31/1991. Deşi se prevedea atât procedura de constituire a unei societăţi comerciale prin explicitarea etapelor ce trebuie realizate cât şi termenul de operaţionalizare al acestei legi, abia după două, şi în
unele cazuri, trei luni au fost constituite structurile organizaţionale pe întregul flux, abilitate în îndeplinirea sarcinilor cuprinse în legea enunţată. Chiar
şi după acest interval, în primele faze, personalul aferent structurilor respective nu avea calităţile corespunzătoare cerute de aplicarea unui act esenţial
– nu numai prin prisma realizării întreprinderilor mici şi mijlocii, ci şi a modului de constituire a fostelor unităţi ale economiei.
În al doilea rând, exprimarea confuză şi imprecisă conţinută în cadrul
majorităţii actelor normative şi în special al celor cu caracter fundamental,
atât din punct de vedere al aplicării practice a lor – ceea ce denotă o necunoaştere a realităţii economiei româneşti privind modul de organizare şi
funcţionare al structurilor administrative existente cât şi a clarităţii vizând
structurarea internă a acestora1. Spre exemplificare, Hotărârea Guvernamentală iniţială privind modul de determinare al impozitul pe circulaţia mărfurilor a generat confuzii în aplicare practică a acesteia şi deşi s-au organizat întruniri cu factorii responsabili în aplicarea ei, confuziile respective n-au
putut fi eliminate în totalitate. În aceste condiţii, în decurs de mai puţin de 1
an, s-au emis încă trei acte normative de reglementare a acestei probleme.
După cum este cunoscut, un act normativ trebuie să fie clar, concis, structurat, plecând de la problemele cu caracter general şi continuând cu aspectele particulare. Analizând Legea nr.31 numai sub aspectul constituirii societăţilor cu răspundere limitată se constată inexistenţa unei structuri liniare,
aceasta prezentând numeroase bucle de întoarcere din diverse puncte intermediare şi finale către cele iniţiale. Se creează astfel un aspect confuz şi
deosebit de greoi de înţelegere şi interpretare a ei. Mai mult, prin stipularea
posibilităţii existenţei unei societăţi cu răspundere limitată având un singur
asociat, numeroase articole, vizând drepturile şi obligaţiile adunării generale
a asociaţilor, devin inoperante putând duce la numeroase situaţii confuze în
practică. Caracterul imprecis al legilor cât şi existenţa mentalităţii de acoperire a unei activităţi cu acte justificative au determinat, pe de o parte, sporirea aberantă a birocratismului, iar pe de altă parte, proliferarea corupţiei şi
traficului de influenţă2.
1
2

Aplicarea Legii fondului funciar a condus practic la dezorganizarea activităţii acestei
ramuri importante a economiei naţionale cu consecinţe imediate arhicunoscute.
Astfel, obţinerea hotărârii judecătoreşti de constituire a unei societăţi comerciale, deşi
are la bază o documentaţie ce cuprinde contractul şi statutul societăţii, dovada sediului
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În al treilea rând, necorelarea principiilor de ordin juridic cu posibilităţile concrete de aplicare au condus la situaţii de-a dreptul aberante. Astfel, în
Legea nr. 31, în prima formă, erau stipulate publicarea statutului şi contractului societăţii comerciale în Monitorul Oficial. Realizarea practică a acestei
prevederi a generat trei situaţii incredibile:
− taxa de publicare ajungea în unele cazuri la peste 60000 lei;
− durata de rezolvare a unei singure cereri depăşea două ore în
condiţiile zecilor de mii de cereri, în acest ritm, trebuia aşteptat câţiva ani numai pentru rezolvarea acestei faze; consumarea a mii de
tone de hârtie pentru publicarea documentelor respective în condiţiile unei inutilităţi evidente a monitoarelor realizate. Analizând o
anumită secvenţă a activităţii unei firme particulare şi anume cea
de import, se remarcă aceeaşi situaţie aberantă care duce la imposibilitatea unei activităţi corecte în conformitate cu actele normative emise. Spre exemplificare, în condiţiile aplicării aceloraşi taxe
vamale, existenţa a sute de poziţii la articolul încălţăminte, în condiţiile aplicării aceloraşi taxe vamale, existenţa a sute de poziţii la
articolul încălţăminte, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare, implică realizarea a zeci de licenţe. Pe de altă parte, şi partenerul străin ar trebui să emită zeci de facturi ce însoţesc, în practică, un singur articol. Această situaţie reflectă, în fapt – în numele
“principiului descentralizării şi eliminării birocratismului”, atât de
des invocat şi vehiculat – dorinţa de cunoaştere şi control a unui
fenomen, în speţă a volumului şi structurii importului, nu în baza
unor reguli sintetice, ci în mod exhaustiv generând un mecanism
greoi şi ineficient.
În al patrulea rând, caracterul static al legilor emise datorită inexistenţei unei strategii coerente realizării procesului de tranziţie, strategie care să
fie fundamentată pe o cunoaştere profundă a specificităţii economiei româneşti şi să aibă posibilitatea menţinerii sub control al anumitor perturbaţii ce
pot interveni în punerea în practică a acesteia.
Este demn de relevat că până în prezent actul normativ ce reglementează sistemul de impozitare al salariilor a fost modificat de 5 ori în scopul
atenuării sau cel puţin al menţinerii discrepanţei raportului preţuri-salarii.
Aceeaşi remarcă este viabilă şi în cazul legii impozitului pe profit, fiind modisocial şi actul de evaluare al capitalului, în natură, dacă este cazul, la fiecare din etapele următoare sunt solicitate toate aceste documente, cu toate că hotărârea respectivă
nu putea fi eliberată fără să aibă la bază documentaţia menţionată. Prin aceasta se
creează o presiune a structurilor organizaţionale la nivelul fiecărei verigi a fluxului respectiv generată atât de numărul mare al solicitărilor şi existenţa unui personal redus,
cât, mai ales, de ocuparea acestui personal, de restudiere a fiecărui dosar precum şi a
creării unei evidenţe proprii greoaie.
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ficată de trei ori, cea aferentă taxelor vamale de două ori, exemplele de
acest gen fiind numeroase.
În al cincilea rând, necorelarea actelor normative amplifică confuzia şi
gradul de libertate al întreprinderilor având ca efect proliferarea unor firme
comerciale şi activităţi care sunt disjuncte cu un proces normal şi dorit al
tranziţiei spre economia de piaţă.
În al şaselea rând, chiar în condiţiile imperfecţiunilor existente ale actelor normative emise, acestea nu se pot constitui într-un sistem legislativ
datorită inexistenţei unor legi importante (în cazul nostru, ţinând cont de
problematica firmelor mici şi mijlocii supuse analizei, legea falimentului). Un
alt act normativ deosebit de important îl reprezintă cel care ar rezolva problema activităţii de licitaţie în ansamblu. Existenţa în această privinţă a unei
hotărâri guvernamentale, care se referă numai la spaţiile comerciale – care
nici măcar în domeniul respectiv nu este precisă – şi a celei de a doua, ce
constituie cadrul aşa-numitei “licitaţii valutare”, a permis generalizarea corupţiei şi a traficului de influenţă.
În concluzie, fiecare din aceste imperfecţiuni reprezintă tot atâţia factori stimulativi pentru acei “întreprinzători”, care practicând mita, traficul de
influenţă şi chiar şantajul sau abuzând de poziţia deţinută în structurile administrative, legislative sau de putere, pe de o parte scurtează procesul de
constituire al unei firme particulare chiar sub termenul legal în unele cazuri,
iar pe de altă parte, le permit obţinerea unor profituri de ordinul milioanelor
sau zecilor de milioane în intervale de timp extrem de scurte în baza unor
activităţi denumite generic cu câţiva ani în urmă speculă. În acelaşi timp,
pentru cei care utilizează calea firească, normală, imperfecţiunile respective
se transformă în factori restrictivi. Astfel, numai procesul de constituire al
unei firme poate dura cel puţin 3-4 luni în condiţiile consumării unui timp
destul de îndelungat pentru fiecare fază şi fiind la latitudinea fiecărui funcţionar cu care se intră în contact.
În procesul de activitate al firmei lucrurile devin mult mai dificile şi nu
puţini sunt cei care au abandonat această direcţie.
Consecinţa firească a celor prezentate se reflectă în câteva elemente
esenţiale ce caracterizează firmele cu capital privat existente în economia
românească. Unul din acestea îl reprezintă numărul nesemnificativ al firmelor mijlocii, comparativ cu cel al întreprinderilor mici. Analizate prin prisma
obiectului de activitate declarat, la marea majoritate se constată o plajă extrem de mare pornind de la producţie, comerţ, turism, până la diverse tipuri
de servicii, ceea ce denotă inexistenţa unui profesionalism şi implicit a unei
strategii bine puse la punct în raport cu viitoarea activitate.Deşi, în ultima
perioadă se constată o sporire a numărului de întreprinderi mici şi mijlocii, în
activitatea productivă, totuşi marea majoritate sunt profilate pe comerţ. Aceeaşi lipsă de profesionalism este caracteristică, în general, şi asociaţiilor în
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raport cu activitatea desfăşurată. Din punct de vedere al numărului de asociaţi existenţi există destul de puţine cazuri care depăşesc 5-7 membri, iar
analizate prin prisma angajaţilor marea majoritate a acestora au statut de
colaboratori, pentru a se diminua impozitele pe salarii şi, mai ales, pentru a
se crea obligaţii minime în privinţa raportului de muncă faţă de acest personal.

3.3. Probleme ale constituirii şi dezvoltării capitalului firmelor
mici şi mijlocii
Constituirea şi desfăşurarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
implică atragerea surselor financiare corespunzătoare ambelor etape.
În acest context, una din probleme o reprezintă resursele necesare
formării capitalului social de minimum 100 mii lei în momentul înfiinţării societăţilor comerciale în conformitate cu legea nr. 31/1990. Scăderea puterii
de cumpărare a monedei naţionale – cu efecte directe în creşterea substanţială a ponderii cheltuielilor curente, reflectată şi prin structura bugetului de
venituri şi cheltuieli – a condus practic la diminuarea, iar în marea majoritate
a cazurilor, la anularea posibilităţii economisirii ca principală modalitate de
constituire a capitalului iniţial. Restrângerea posibilităţilor de constituire a
capitalului social reprezintă un impediment serios în stimularea înfinţării societăţilor comerciale cu capital privat ceea ce a condus la reorientarea întreprinzătorilor către formarea asociaţiilor familiale în scopul atenuării acestui
handicap. În prezent există un număr de aproximativ 3 ori mai mare de asociaţii familiale comparativ cu celelalte forme de societăţi comerciale cu capital privat. Totuşi, în practică, se constată existenţa unor soluţii în constituirea sumei minime ce reprezintă capitalul social (împrumuturi la CIR, la diverse persoane particulare, sporirea numărului de asociaţi, utilizarea facilităţilor oferite de lege ca numerarul minim depus să fie 60% din capital, restul
putând fi în natură, dar care nu reprezintă în fapt un stimulent în demararea
unei afaceri.
Problema hotărâtoare o reprezintă, însă şi sursele financiare atrase în
vederea desfăşurării activităţii şi, implicit, a sporirii capitalului firmelor mici şi
mijlocii ştiut fiind că, în prezent, 100 mii lei reprezintă un fond de rulaj cu
totul insuficient indiferent de natura activităţii derulate. Principala sursă atrasă atât pentru activitatea curentă cât şi pentru investiţii o constituie creditele
de bănci. Actele normative care stimulează acordarea creditelor prin însuşi
modul de concepere al lor nu oferă condiţii stimulative firmelor mici şi mijlocii şi, în plus, chiar în practică au apărut restricţii suplimentare. Astfel, prima
etapă în acordarea creditelor societăţilor comerciale cu capital privat constă
în întocmirea unei documentaţii în care se justifică oportunitatea acesteia şi
credibilitatea firmelor solicitatoare. Această documentaţie nu este comună
tuturor băncilor-depinzând de normele interne de funcţionare constatânduse o diferenţiere netă între băncile cu capital de stat şi cele cu capital privat.
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Investigaţiile efectuate la una din băncile reprezentative – Banca Română de Dezvoltare – au evidenţiat următoarele acte cuprinse în documentaţia cerută – memoriu justificativ care cuprinde modul de utilizare al creditului (producţie, construcţii) în care se prezintă afacerea pe probleme generale şi în detaliu, rentabilitatea estimată a afacerii, riscul acesteia, capitalul pe
care se bazează firma în momentul solicitării creditului şi care nu cuprinde
acest credit, costurile estimate: - bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în
curs şi cel prognozat:
− situaţia financiară a anului precedent (dacă este cazul);
− note ce dovedesc existenţa spaţiului de desfăşurare al activităţii
(acte de proprietate, de închiriere);
− acte de garantare a creditului cu garanţii materiale poliţa de asigurare a bunurilor prezentate în magazine;
− acte ce dovedesc existenţa capitalului social (extras al contului curent).
Spre deosebire de băncile cu capital de stat, băncile cu capital privat
funcţionează pe baza unor reguli şi proceduri proprii de acordare a creditelor. În cadrul băncii MINDBANK, primul criteriu de acordare al creditului este
profitul optenabil vis-a-vis de afacerea propusă de firmă şi care rezultă din
documentaţia justificativă. În această fază abilitatea de convingere a fezabilităţii afacerii propuse de reprezentanţii firmei era influenţa deosebită în sporirea şanselor de acordare a creditului şi diminuarea dobânzii potenţiale
prezentând, de fapt un aliment tipic cu care operează băncile într-o economie de piaţă. A doua fază, în cadrul acestei etape, constă în garanţiile de
acoperire a creditului solicitat (gajuri, ipoteci), care din punct de vedere al
evaluării trebuie să aibă girul unei comisii specializate în domeniu: se acceptă, de asemenea, şi poliţele de asigurare ADAS.
Factorii care pot stimula sau nu firmele de a apela la creditele bancare sunt în principal, nivelul dobânzii percepute şi nivelul garanţiilor materiale
solicitate. Deşi în principalele acte normative nivelul dobânzii are prevăzut
3-45% ulterior, ca efect al evoluţiei preţurilor şi ca efect al amplificării: procesului inflaţionist, acesta a sporit în mod substanţial. Dobânda practicată
de banca română de dezvoltare, care împreună cu filialele sale servesc
peste 22.500 firme cu capital privat, este inferioară celor utilizate de celelalte bănci cu capital de stat deoarece sursele de finanţare a creditelor sunt
într-o proporţie însemnată neacoperită din disponibilul existent al firmelor
respective reţinut de bancă. Spre exemplificarea, volumul creditelor acordate firmelor mici şi mijlocii prezentat, în intervalul ianuarie-septembrie 1991, 4
miliarde lei, iar, disponibilul existent 3 miliarde lei. În aceste condiţii, nivelul
minim al dobânzii practicate a fost, în prima fază, de 10,5%.
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În cadrul tuturor băncilor, indiferent de forma de proprietate a capitalului (excepţie făcând Banca Ţiriac, care percepe o dobândă de 20%), nivelul
dobânzii este negociabil depinzând de: - credibilitatea firmei solicitatoare
argumentată prin diverşi indicatori economico-financiari (nivelul capitalului
social şi structura acestuia, volumul cifrei de afaceri, nivelul profitului obţinut, nivelul costurilor aferente obiectului de activitate, siguranţa în continuitatea activităţilor prestate de firmă); - siguranţa afacerii pentru care se face
creditarea demonstrată printr-un studiu de fezabilitate; -durata de recuperare a creditului, fiind preferate cele pe termen scurt datorită instabilităţii economice. Astfel, în cadrul Băncii Române de Dezvoltare, sunt preferate creditele pe termen scurt (1-3 ani) fiind acordate în unele cazuri şi pe durata de 5
ani. Începând cu martie a.c. condiţiile de acordare a creditelor au devenit
mai restrictive în ceea ce priveşte fundamentarea economico-financiară a
documentaţiei prezentate, în care elementele ce joacă un rol esenţial sunt
considerate rentabilitatea firmei şi riscul afacerii propuse. Dintr-un număr de
300 de cereri prin care firmele cu capital privat au solicitat credite, doar 248
au fost onorate, restul fiind respinse datorită condiţiilor de risc ce le implica.
Ca efect al accentuării instabilităţii economice, dobânda percepută în prezent a ajuns la 25% din volumul creditului. Dobânzile percepute de banca
MINDBANK depind şi de natura capitalului firmelor care solicită creditul,
pentru cele cu capital de stat acordându-se dobânzi mai mici. Indiferent de
forma de proprietate a capitalului firmei şi în cadrul acestei bănci nivelul dobânzii este negociabil fiind influenţat, în plus, de nivelul dobânzii bancare de
pe piaţă. De asemenea, sunt preferate creditele pe termen scurt (0-5 ani)
existând unele posibilităţi de acordare a creditului pe o durată de maximum
10 ani, nivelul dobânzii percepute fiind însă substanţial mai ridicat.
Garanţiile solicitate de bănci pentru acordarea creditelor sunt influenţate de: procedurile specifice fiecărei bănci prin care sunt reglementate operaţiunile de derulare a acordării creditelor; modul de utilizare al creditului.
Garanţiile care stau la baza acordării creditelor de Banca Română de
Dezvoltare pot fi acoperite prin garanţii materiale şi bunuri ce vor fi achiziţionate din aceste credite. În urma definitivării operaţiunilor de acordare a
creditului şi aprobării sumei solicitate, firmei i se disponibilizează un anumit
procent din această sumă echivalent cu cel al garanţiilor materiale prezentate.
Achiziţionarea bunurilor, în limita sumei disponibilizate pentru care s-a solicitat creditul şi prezentarea de către firmă a documentelor justificative determină deblocarea tranşei rămase din creditul acordat. Din punct de vedere
al garanţiilor, Banca MINDBANK, acceptă numai garanţii materiale.
Referitor la modul de utilizare al creditului, nivelul garanţiilor materiale
solicitate de Banca Română de Dezvoltare are ca scop stimularea investiţiilor comparativ cu cele solicitate pentru producţie. În perioada martie-aprilie,
din volumul garanţiilor pentru investiţii 50% îl formau cele materiale şi 50%
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bunurile achiziţionate din credite. Comparativ cu activitatea de producţie,
unde 75% constituiau garanţiile materiale şi 25% bunurile achiziţionate. În
prezent se constată o înăsprire a condiţiilor de creditare raportate prin prisma garanţiilor prezentate de firmă. Astfel, garanţiile materiale solicitate pentru creditele acordate aferente activităţii de producţie trebuie să reprezinte
125% (acoperind inclusiv dobânda percepută) iar cele pentru investiţii 75%.
În cadrul băncii MINDBANK, indiferent de natura utilizării creditului, acesta
trebuie să fie acoperit din garanţii materiale în proporţie de minimum 100%.
Indiferent de nivelul generaţiilor şi structura acestora, băncile, prin
specialiştii desemnaţi în acest scop, urmăresc modul de utilizare al creditului în conformitate cu obiectivele pentru care a fost solicitat, astfel încât să
fie evitată întrebuinţarea acestuia în alte direcţii.
În afara restricţiilor reprezentate în atragerea surselor de finanţare ale
activităţii şi consolidării capitalului întreprinderilor mici şi mijlocii, în practică,
în cadrul raporturilor bănci-firme, au apărut o serie de perturbaţii care îngreunează derularea normală a activităţii curente a băncilor respective cu efecte nefavorabile asupra operaţiunilor de creditare. Sporirea bruscă a numărului firmelor cu capital privat a surprins nepregătite majoritatea băncilor, atât
din punct de vedere al personalului cât şi al dotării, pentru a face faţă volumului deosebit de ridicat al operaţiunilor bancare. În aceste condiţii, duratele
de efectuare ale unor operaţiuni obişnuite au crescut exagerat ceea ce a
mărit neîncrederea în eficienţa derulării unor operaţiuni financiare prin intermediul băncilor. Spre exemplificare, durata de încasare a unei dispoziţii
de plată de către o firmă poate dura două săptămâni. Coroborat cu blocajul
financiar dispoziţiile emise de societăţile comerciale cu conturi blocate sunt
onorate într-un termen mult mai îndelungat, ceea ce face ca firmele, în raporturile cu partenerii străini, să solicite cecuri cu limite de sumă sau plata
cash. De asemenea, obligativitatea specificării modului de utilizare al banilor
în momentul retragerii unei sume din cont au mărit şi mai mult neîncrederea
firmelor în utilizarea serviciilor oferite de bănci. Pe de altă parte, existenţa
blocajului a pus în imposibilitate multe bănci de a elibera sumele solicitate în
mod operativ. Astfel, în cadrul BRCE pentru a se putea obţine o sumă ce
depăşeşte 50 mii lei este necesară o programare în baza căreia se eliberează suma respectivă. Nu în ultimul rând, existenţa legii 18, chiar dacă nu
s-a făcut uz de aceasta până în prezent, corelată cu modalităţile de creare
şi constituire ale primelor nuclee de capital privat – şi chiar în etapa a doua
a “legalizării”diverselor activităţi particulare – au reprezentat un element major în eludarea serviciilor bancare. Cele prezentate au determinat, pe de o
parte, existenţa unui disponibil la populaţie destul de însemnat (după unii
specialişti, numai în privinţa valutei obţinute, de aproximativ 1 mld. $), iar pe
de altă parte, diminuarea posibilităţilor de creditare şi înăsprire a condiţiilor
de acordare a lor. Aceasta a favorizat, în unele cazuri, găsirea şi atragerea
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unor noi surse de finanţare de către firme în vederea derulării, dezvoltării
activităţii şi, implicit, sporirii capitalului acestora. Una din surse, cu zonă de
aplicabilitate foarte îngustă încă, o constituie acordarea în avans a unor
sume de către beneficiari în scopul realizării activităţii stipulate în contract,
sau achitarea mărfurilor contractate, pe măsura derulării activităţii comerciale respective.
Cele prezentate demonstrează faptul că, în prezent, sistemul de creditare utilizat precum şi impedimentele rezultate din dezorganizarea activităţilor economice sub toate planurile, reprezintă factori esenţiali în reducerea
drastică a utilizării acestei surse determinate de consolidare şi dezvoltare a
capitalurilor întreprinderilor mici şi mijlocii. Până în prezent firmele mici şi
mijlocii au beneficiat de un volum de credite nesemnificative, reprezentând
aproximativ 1% din volumul total de credite acordate. Rezolvarea acestor
aspecte trebuie să se înscrie de fapt, într-o problematică mult mai complexă
al cărui obiectiv central îl constituie rolul şi importanţa întreprinderilor mici şi
mijlocii şi, în mod corespunzător, perfecţionarea strategiei de tranziţie către
economia de piaţă.
În primul rând este necesară o îmbunătăţire a cadrului legislativ existent prin eliminarea tuturor carenţelor care s-au manifestat în practică şi
completarea acestuia cu legi esenţiale apte să-l transforme într-un sistem
constant şi închegat.
În al doilea rând, corelarea acestui sistem cu realităţile economiei româneşti şi asigurarea implementării lui prin crearea unor structuri organizaţionale adecvate.
În al treilea rând, stabilirea unei politici proprii menite să stimuleze
dezvoltarea şi extinderea întreprinderilor mici şi mijlocii prin elaborarea unui
pachet de legi specifice.

Capitolul 4
FORME DE ASOCIERE A ÎNTREPRINDERILOR
ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ
În prezent, în industria ţărilor dezvoltate, alături de concentrarea producţiei bazată pe creştere internă se manifestă tot mai puternic fenomenul
de asociere, grupare a întreprinderilor prin care, de regulă, acestea îşi păstrează autonomia juridică sau în situaţia în care şi-a pierd, beneficiază de o
lergă autonomie funcţional-decizională.

4.1. Abordări teoretice privind constituirea asociaţiilor
de întreprinderi. Tipuri de asociere practicate
în unele ţări dezvoltate
Necesitatea formării asociaţiilor, grupurilor de întreprinderi este justificată de specialişti din perspectiva fie a costului tranzacţiilor, fie a relaţiilor
de proprietate, fie a strategiei manageriale.
Problematica performanţelor economico-financiare ale întreprinderilor
poate fi abordată nu numai prin prisma sensului relaţiilor dintre acestea,
structura pieţei şi comportamentul întreprinderilor de pe piaţa respectivă
(strategiile lor privind producţia, preţurile, cercetarea-dezvoltarea, publicitatea, barierele de intrare pe piaţă etc.), ci şi prin prisma opţiunii privind
internalizarea activităţilor (eliminarea relaţiilor contractuale cu alte unităţi ca
urmare a includerii acestora în cadrul unui grup sau a unei singure întreprinderi) sau externalizarea, renunţarea la unele activităţi, în special privind
fabricaţia unor produse sau componente, fie prin sciziune, fie prin cedarea
fabricaţiei unor produse sau componente altor întreprinderi.
Teoria privind internalizarea activităţilor a fost fundamentată de R.
Coase1 şi C. Williamson2 care, în demersurile lor, pornesc de la compararea
costurilor de funcţionare a modurilor alternative de organizare a desfăşurării
tranzacţiilor, (a relaţiilor cu furnizorii şi beneficiarii), fie prin intermediul pieţei
– modalitatea obişnuită, fie prin efectuarea acestora în interiorul aceleiaşi
întreprinderi între entităţi fără personalitate juridică sau în interiorul aceluiaşi
grup, asociaţie de întreprinderi.
Contrar teoriei concurenţei pure şi perfecte, în realitate există un cost
al funcţionării pieţei (costul tranzacţiilor), aferent obţinerii informaţiilor (în
1
2

Coase, R., The Nature of the Firm, Revue Française d’Economie, vol. II, nr. 1, 1987.
Williamson, C., Markets and Hierarchies, The Free Press, New York, 1975.
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special a celor privind preţurile, beneficiarii şi cerinţele acestora etc.), perfectării contractelor (putându-se vorbi de un cost al contractului, datorat
cheltuielilor aferente negocierii şi încheierii acestuia, inclusiv în condiţiile în
care nu se finalizează ulterior, datorită dezacordului dintre părţi) şi gradului
de incertitudine al pieţei (contractele nu pot să asigure, în special pe termen
lung, soluţii satisfăcătoare pentru întreprindere). Aceasta face ca, în anumite condiţii, întreprinderea să opteze pentru internalizarea tranzacţiilor în vederea eliminării costurilor pieţei şi a sporirii gradului de siguranţă, mai ales
în contextul existenţei unui mediu exterior deosebit de schimbător.
Conform lui R.Coase, orice întreprindere care ia naştere îşi adoptă
acel mod de organizare a activităţii economice care să-i permită eliminarea
sau reducerea costului tranzacţiilor. Astfel, internalizarea tranzacţiilor se
poate dovedi mai puţin costisitoare decât în cazul în care acestea s-ar desfăşura prin intermediul pieţei, întrucât deciziile necesare sunt luate numai de
întreprinzătorul respectiv, eliminându-se riscurile aferente relaţiilor cu furnizorii sau beneficiarii.
În condiţiile abordării tradiţionale a comportamentului întreprinderii,
aceasta avea drept principal obiectiv maximizarea profitului, fapt pentru care
se concentra prioritar asupra funcţiei de producţie şi, într-o mică măsură,
asupra modului de organizare internă. În prezent, în condiţiile în care comportamentul întreprinderii se caracterizează prin raţionalitate limitată (obiectivul constituindu-l obţinerea unui nivel satisfăcător al profitului), adoptarea
unei anumite forme de organizare a desfăşurării tranzacţiilor dobândeşte o
semnificaţie economică deosebită, deoarece influenţează în mod hotărâtor
asupra derulării eficiente a procesului de producţie. În stabilirea gradului de
internalizare a unor activităţi trebuie avut în vedere faptul că fiecare agent
economic îşi urmăreşte prioritar propriul interes pentru a cărui realizare poate recurge la utilizarea unor mijloace incorecte favorizate de ambiguitatea
unor prevederi contractuale. Se consideră că această situaţie se manifestă
îndeosebi atunci când numărul agenţilor economici este mic, întrucât, în
aceste condiţii există posibilităţi limitate de înlocuire a unor anumiţi vânzători
sau cumpărători.
Prin prisma teoriei internalizării activităţilor, asocierea întreprinderilor
are rolul de a asigura minimizarea costului tranzacţiilor pe baza constituirii
unei forme organizatorice care poate fi considerată atât ca o entitate intermediară, situată între piaţă şi întreprinderile producătoare, cât şi ca o componentă din interiorul grupului de întreprinderi. O trăsătură caracteristică a
acestei forme organizatorice este aceea că, spre deosebire de organizarea
internă a desfăşurării tranzacţiilor în cadrul unei întreprinderi, ea asigură în
cadrul grupului coordonarea activităţii întreprinderilor care îşi păstrează personalitatea juridică şi mediază conflictele dintre acestea. În funcţie de poziţia întreprinderilor care se asociază (de raporturile de putere economico-
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financiară în care se află, de legăturile dintre ele bazate pe deţinere reciprocă de acţiuni sau pe subordonare de tip societate mamă-filiale) entitatea
organizatorică intermediară poate îmbrăca fie forma reuniunilor preşedinţilor
consiliilor de administraţie ale întreprinderilor şi a directorilor generali sau
directorilor acestora, în condiţiile existenţei a 1-2 compartimente funcţionale
comune, cu atribuţii de coordonare a grupului, fie forma diviziilor, departamentelor operaţionale, care au în componenţa lor compartimente funcţionale pe principalele domenii de activitate cu atribuţii de coordonare a întreprinderilor filiale. Prima formă poate fi considerată ca fiind tipică unei entităţi
organizatorice intermediare, în timp ce a doua reproduce pe scară lărgită
trăsăturile organizării interne a unei întreprinderi.
Asocierea întreprinderilor poate fi abordată teoretic şi din perspectiva
relaţiilor de proprietate1, ca o consecinţă a faptului că firma nucleu reuneşte
sub controlul ei mai multe întreprinderi (filiale) pe baza deţinerii unilaterale
de acţiuni ale acestora, în diferite proporţii (pachetul minim de control). În
aceste condiţii, întreprinderile filiale se află în relaţii de subordonare faţă de
întreprinderea (firma) nucleu, asocierea având rolul de a maximiza controlul
acesteia asupra unuia sau a mai multor domenii de activitate. În această
abordare, grupul de întreprinderi este considerat ca rezultat al dezvoltării
firmei nucleu, reproducând în mare măsură trăsăturile organizării interne a
unei întreprinderi.
În prezent, în condiţiile creşterii gradului de internaţionalizare a activităţii, a modificării tot mai frecvente a cerinţelor pieţei interne şi în special
externe, a mutaţiilor intervenite în tehnologiile de fabricaţie, iniţierea şi realizarea unor ample restructurări ale sistemului productiv al industriei (vânzarea-cumpărarea de acţiuni, preluarea sau cedarea unor întreprinderi filiale,
efectuarea de achiziţii, fuziuni sau scindări) deşi apar într-un prim plan drept
consecinţă a mişcării capitalului (preluare sau cedare de acţiuni), ele sunt
de fapt rezultate ale unor strategii manageriale privind constituirea sau dezvoltarea grupurilor de întreprinderi. Această a treia abordare a asocierii întreprinderilor, din perspectiva strategiei manageriale, a structurii de conducere, consideră de asemenea că grupurile nu reprezintă o formă organizatorică intermediară între piaţă şi întreprinderi, ci o mare entitate care prezintă
la alt nivel elementele caracteristice organizării interne ale unei întreprinderi.
În această abordare o atenţie deosebită este acordată stabilirii relaţiilor manageriale pe funcţiuni dintre întreprinderea nucleu şi filiale, a acelui nivel de
concentrare a autorităţii care să permită un grad sporit de flexibilitate a unităţilor componente ale grupului. În prezent creşte importanţa strategiei ma1

Aceasta a fost prima abordare a asocierii întreprinderilor legată de explicarea formării la
sfârşitul secolului al XIX-lea a concernelor şi a grupurilor de întreprinderi constituite în
jurul unei firme mari (nucleu) pe principiul holding-ului.
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nageriale în constituirea şi dezvoltarea grupurilor de întreprinderi, în adaptarea configuraţiei lor corespunzător cerinţelor noi ale mediului exterior, rolul
hotărâtor deţinut iniţial de relaţiile financiare fiind preluat de relaţiile manageriale în condiţiile adoptării formelor moderne de structuri de conducere1.
Referitor la modalităţile de asociere a întreprinderilor, la constituirea şi
dezvoltarea grupurilor de întreprinderi apreciem că nu trebuie absolutizată o
anumită abordare teoretică, fiecare prezentând elemente de interes necesare de avut în vedere. În condiţiile în care abordările din perspectiva costului
tranzacţiilor şi a relaţiilor de proprietate prezintă un caracter limitativ întrucât
se cantonează, preponderent, pe câte un singur aspect al opţiunii privind
creşterea externă, iar procesul de privatizare nu a fost demarat (şi se preconizează desfăşurarea lui pe o perioadă îndelungată), considerăm că
abordarea din perspectiva strategiei manageriale corespunde în cea mai
mare măsură cerinţelor etapei pe care o parcurge industria ţării noastre, de
tranziţie la economia de piaţă, întrucât vizează ansamblul activităţilor (incluzând de fapt celelalte două abordări) ţinând totodată seama de permanenţa
şi amploarea modificărilor mediului exterior.
În funcţie de modul de constituire şi de caracteristicile proprii se regăsesc următoarele tipuri de asociere (grupare) a întreprinderilor:
I. Cartelul, care reprezintă o înţelegere liber consimţită între mai multe
întreprinderi dintr-o aceeaşi ramură de activitate în vederea realizării unui
obiectiv comun. În acest scop, întreprinderile din cadrul cartelului deşi îşi
păstrează personalitatea juridică îşi limitează independenţa lor decizională.
Cartelul nu reprezintă astfel o nouă întreprindere ci o asociere de întreprinderi pe o durată mai mare de timp, asociere prin care se are în vedere eliminarea concurenţei dintre ele şi obţinerea în comun a poziţiei dominante
pe piaţa respectivă, fapt de natură să le imprime o tendinţă spre monopol.
În practică, există două tipuri de cartel: simplu, care presupune numai
perfectarea acordului dintre părţi prin care acestea îşi limitează independenţa economică în anumite activităţi şi perfecţionat, care presupune în plus şi
constituirea unor compartimente funcţionale comune2.
Deşi cartelurile reprezintă o necesitate a producţiei moderne, contribuind la diminuarea riscurilor producătorilor şi la evitarea apariţiei unor dezechilibre între producţie şi consum, nu trebuie neglijat faptul că pot conduce
la creşterea nivelului preţurilor şi la eliminarea totală a concurenţei. În acest
sens, majoritatea statelor se preocupă ca, prin legislaţia adoptată, să interzică anumite forme de constituire a cartelurilor sau să limiteze câmpul de
acţiune. Astfel, în cadrul Pieţei Comune, înfiinţarea unui cartel este posibilă
1

Sakamoto, R., Enterprise Groups in Contemporary Japan, Japanese Economic Studies,
vol. 19, nr. 2, 1990-1991.
2
Guitton, H.; Vitry, D., Economie politique, Précis Dalloz, Paris, 1985.
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numai cu respectarea simultană a patru condiţii: să contribuie la ameliorarea producţiei, a distribuţiei sau la promovarea progresului tehnic (acorduri
privind: specializarea în fabricarea anumitor produse; menţinerea locurilor
de muncă); să asigure şi beneficiarilor o parte echitabilă din profitul suplimentar rezultat în urma asocierii producătorilor (de exemplu, un acord de
specializare în producţie, trebuie să conducă în final şi la diminuarea preţului de vânzare către utilizatori); să nu se impună întreprinderilor membre ale
cartelului restricţii suplimentare celor aferente realizării obiectivului avut în
vedere; să nu elimine concurenţa pe piaţa produselor respective.1
II. Trustul2, care reprezintă o societate nou creată, privată sau publică, constituită pe baza fuzionării mai multor întreprinderi prin dizolvarea
acestora, pierderea personalităţiilor juridice. Scopul acestei asocieri este
crearea unei societăţi puternice care grupează sub o conducere unitară întreprinderi anterior independente, acţionarii acestora devenind acţionarii
trustului astfel înfiinţat. De regulă, în practică (în vorbirea curentă) denumirea de trust este folosită în cazul marilor întreprinderi care exercită o influenţă preponderentă în anumite domenii de activitate, indiferent dacă respectiva întreprindere s-a dezvoltat prin fuziunea mai multor unităţi sau printr-o
creştere internă.
În cadrul trustului se utilizează forma de organizare multidivizionară,
caracterizată prin existenţa unei direcţii generale a unui “stat major central”
puternic şi a mai multor divizii operaţionale care au în componenţă departamente proprii de marketing, de fabricaţie, tehnic, de aprovizionare, astfel
încât fiecare divizie se comportă ca un centru de profit, poate funcţiona ca o
unitate cvasiautonomă, nefiind necesară coordonarea între divizii a activităţilor. Divizia are ca obiect de activitate realizarea şi comercializarea unui
anumit produs, pentru care îşi elaborează propria strategie, statului major
central revenindu-i, în principal, următoarele atribuţii: elaborarea strategiei
de ansamblu a societăţii comerciale (trustului), în sensul că stabileşte portofoliul strategic de produse şi propune crearea, achiziţionarea, vânzarea sau
închiderea diviziilor; alocarea către divizii a resurselor financiare de ansamblu constituite pe baza preluării excedentelor de fonduri suplimentare de pe
1
2

La politique de concurrence de la CEE, Presses Universitaires de France, Paris, 1990.
Denumirea de trust provine de la cuvântul trustee desemnând o persoană care deţine
şi administrează o proprietate în folosul altei persoane. Forma iniţială a trustului presupunea constituirea unui “sindicat financiar” (board of trustee) care prelua acţiunile de la
acţionarii societăţilor intrate în trust acordându-le acestora în schimb certificate de depunere prin care li se permitea obţinerea dividendelor (foştii acţionari nu mai interveneau astfel în administrare). Prin Legea Sherman din 1890 această formă a trustului a
fost declarată ilegală întrucât promova practici anticoncurenţiale şi apariţia marilor monopoluri. În aceste condiţii, ulterior, trusturile au îmbrăcat o formă legală prin constituirea de societăţi anonime pe baza funcţionării mai multor întreprinderi.
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piaţa capitalurilor; autorizarea proiectelor de dezvoltare a diviziilor care necesită fonduri de un anumit volum afectând bugetul societăţii (criteriile avute
în vedere fiind pur financiare, referindu-se la gradul de risc, la nivelul fondurilor disponibile şi nu la strategia produselor); stabilirea sistemului de control
a performanţelor diviziilor; numirea şi înlocuirea directorilor diviziilor; efectuarea unor activităţi în folosul diviziilor ca, de exemplu, fiscalitatea, asigurările, pensionările, salarizarea directorilor diviziilor, identificarea şi formarea
viitorilor directori de divizii, gestiunea previzională a personalului, elaborarea
grilelor de salarizare, cercetarea, relaţiile cu publicul etc. Astfel, în alocarea
resurselor, direcţiei generale îi revine rolul pe care îl joacă piaţa capitalului
în cazul întreprinderilor independente.
Referitor la internalizarea unor activităţi în cadrul aceleiaşi întreprinderi, la organizarea multidivizionară a acesteia, în literatura de specialitate
sunt formulate o serie de opinii cu privire la dezavantajele rezultate în practică ca urmare a acestui proces. Astfel, alocarea capitalului între divizii se
efectuează de către direcţia generală a întreprinderii pe cale administrativă
fără luarea în considerare a mecanismelor pieţei financiare (care existând
riscul ca, ulterior, opţiunile formulate iniţial să nu corespundă cerinţelor reale
ale pieţei bunurilor şi serviciilor. La aceasta trebuie adăugat şi faptul că
achiziţionarea unor întreprinderi în vederea internalizării activităţii acestora
are loc la un preţ de regulă superior celui care ar rezulta în urma raportului
dintre cerere şi ofertă, iar avantajele obţinute prin internalizare se pot dovedi
în timp inferioare celor scontate. Totodată, există riscul ca direcţia generală
prin redistribuirea între divizii a resurselor financiare să menţină la un anumit nivel de funcţionare activitatea unor divizii, care în alte condiţii ar fi fost
eliminate prin intermediul mecanismelor de piaţă. În general, în cadrul întreprinderilor multidivizionare care nu au structură de conglomerat este de remarcat manifestarea tendinţei de centralizare a deciziilor la nivelul direcţiei
generale în special.
De exemplu, în cadrul firmei General Motors, diviziile nu au dreptul
să-şi vândă direct pe piaţă produsele sau serviciile şi să se aprovizioneze
de la furnizori din afara firmei. Direcţia generală controlează în mod direct
desfăşurarea relaţiilor sociale, studierea cerinţelor pieţei, cercetareadezvoltarea, calitatea produselor, preţurile, stocurile, planificarea producţiei
etc. În aceste condiţii, directorii diviziilor au rolul de a lua deciziile operaţionale necesare în vederea stingerii obiectivelor fixate de direcţia generală cu
mijloacele economico-financiare stabilite de aceasta1.
III. Holding-ul, care reprezintă o societate de portofoliu, privată sau
publică, având drept obiectiv principal deţinerea unei părţi, de regulă în1

Nintzberg, Henry, Structure et dynamique des organisations, Les éditions d’organisation, Paris, 1982, p. 355-356.
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semnată, din acţiunile altor societăţi (întreprinderi), care produc sau vând
mărfuri, în vederea asigurării controlului asupra activităţii acestora. Holdingul are calitatea de “participant” atunci când deţine 10-50% din acţiunile altor
societăţi, acestea devenind “filiale” numai în situaţia în care holding-ul posedă peste 50% din acţiunile lor.
În ţările dezvoltate industrial se regăsesc următoarele forme de asociere pe principiul holding-ului: concernul – în Germania; grupul – în Franţa,
Japonia; conglomeratul – în majoritatea ţărilor dezvoltate industrial, care
cuprinde întreprinderi din sectoare diferite de activitate în scopul prevenirii
riscului financiar.
În condiţiile în care forma iniţială de organizare a holding-ului, având
în vedere, în exclusivitate, realizarea unor obiective financiare, s-a dovedit
ineficientă, de-a lungul timpului au fost adoptate noi formule organizatorice.
Astfel, în SUA, în jurul anilor 1920, o serie de mari holding-uri precum
Dupont de Nemours, General Motors, Standard Oil etc., s-au transformat în
societăţi comerciale uriaşe pe baza comasării (fuzionării, absorbirii) societăţilor filiale iniţiale ale holding-urilor, adoptându-se forma de organizare
multidivizionară. Prin aceasta s-a realizat raţionalizarea fluxurilor tehnologice, eliminarea unor paralelisme, obţinerea economiilor de scară, reducerea
volumului stocurilor de materii prime etc.
În prezent, societăţile comerciale de tip holding, cunosc o largă răspândire în ţările dezvoltate industrial, îşi lărgesc sfera de atribuţii, pe lângă
cele de natură pur financiară exercitând şi atribuţii privind elaborarea strategiilor, coordonarea activităţii filialelor, alocarea resurselor financiare prin intermediul unor compartimente funcţionale. În unele societăţi holding există
constituite divizii sau departamente operaţionale, având compartimente
funcţionale proprii, care coordonează activitatea filialelor.
În acest context, trebuie abordată şi problema grupului de întreprinderi care depind de o autoritate economică centrală prin diferite tipuri de
legături, de la participarea financiară, chiar minoritară, până la faptul că au
administratori şi conducători comuni. Grupul de întreprinderi reprezintă o
noţiune mai mult economică decât juridică, în care se afirmă atât existenţa
unei puternice descentralizări a deciziilor între societăţile grupului cât şi unitatea conducerii.
Într-un astfel de grup (bazat pe relaţii de dependenţă), ansamblul
elementelor componente este subordonat realizării unui scop economic
central, care are în vedere fie interesele tuturor întreprinderilor din grup, fie
maximizarea profitului întreprinderii dominante, chiar în defavoarea celorlalte. În primul caz profitul total realizat de grup este superior sumei algebrice
a profiturilor individuale, dar pentru aceasta trebuie să se admită, în conformitate cu necesităţile strategiei de ansamblu, reducerea producţiei, a cifrei
de afaceri sau a profitului unei întreprinderi pentru a se ameliora mai mult
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decât proporţional situaţia economică a altora (în final masa profitului total
obţinut de grup este mai mare decât suma rezultată din profiturile care ar fi
fost realizate anterior de către fiecare dintre întreprinderi). Repartizarea rezultatelor activităţii economice se face diferenţiat pe întreprinderi (societăţi)
în funcţie de anumite chei de repartiţie. Conducerea centrală a grupului poate opera transferuri de resurse umane şi de capital între societăţile membre.
Avantajul economic al grupării implică o mare fluiditate a relaţiilor interne şi
dezavantaje provizorii pentru unii dintre parteneri.
Deosebit de important este faptul că la constituirea grupului se stabileşte pentru acţionarii tuturor societăţilor partea ce le va reveni din profitul
realizat, determinată pe baza a diverse criterii ca de exemplu: valoarea acţiunilor deţinute, dividendele fiecărei societăţi indexate cu cele ale societăţii
dominante. Astfel, în aceste condiţii deciziile luate de conducerea grupului
nu sunt contestate sau anulate de societăţile componente.
În cadrul grupului în care se urmăreşte maximizarea profitului societăţii dominante interesul tuturor societăţilor grupului se identifică cu cel al societăţii dominante.
În cadrul grupului relaţiile de dependenţă se află într-o permanentă
modificare datorită schimbărilor intervenite pe piaţă şi în raporturile de forţă
dintre întreprinderi, ca urmare a rezultatelor economico-financiare obţinute
de acestea. Corespunzător intensităţii dependenţei între întreprinderile din
cadrul unui grup se pot distinge trei zone: “nucleul dur”, format din ansamblul întreprinderilor ale căror acţiuni sunt deţinute în proporţie de peste 50%
de către societatea mamă, care, în aceste condiţii, îşi impune deciziile;
“conturul lărgit”, format din întreprinderile ale căror acţiuni sunt deţinute în
proporţie de sub 50% de către societatea mamă sau alte societăţi din cadrul
grupului, care, în aceste condiţii pot numai să influenţeze într-o proporţie
mai mare sau mai mică asupra deciziilor întreprinderilor componente ale
grupului; “partea fluctuantă”, formată din întreprinderile ale căror relaţii de
dependenţă sunt în permanentă modificare, funcţie de anumite situaţii conjuncturale. În cadrul unui grup pot exista mai multe întreprinderi considerate
“cap de grup” care influenţează puternic deciziile celorlalte întreprinderi la
care deţin peste 50% din acţiuni şi, prin intermediul acestora şi ale celorlalte
întreprinderi din grup.
În cazul asociaţiilor de tip holding este de evidenţiat o anumită limitare
a competenţelor decizionale ale întreprinderilor componente, în condiţiile în
care acestea au personalitate juridică, îşi determină preţul de vânzare, îşi
aleg furnizorii, îşi determină preţul de vânzare, îşi aleg furnizorii, îşi elaborează anual bugetul pentru anul următor şi un plan general de activitate cu
orientări vizând o anumită perioadă. În general, problemele pe care le ridică
departajarea atribuţiilor între societatea mamăşi societăţile filiale sunt similare celor existente în cazul formei de organizare multidivizionară în relaţia
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dintre “statul major” şi divizii. Societatea mamă elaborează strategia de ansamblu, aprobă obiectivele mari de investiţii, coordonează activitatea de
cercetare, negociază împrumuturile pe termen lung, stabileşte regulile financiare şi contabile care se aplică în toate filialele, coordonează politica de
personal etc.
În Japonia coexistă mai multe tipuri de grupuri de întreprinderi în funcţie de criteriul avut în vedere la constituirea lor şi de intensitatea legăturilor
dintre unităţile componente:
• Marile grupuri tradiţionale, fostele zaibatsu (Mitsubishi cu 28 de
companii, Mitsui cu 24 de companii, - Sumitomo cu 20 de companii), care
înainte de cel de-al doilea război mondial erau organizate pe principiul holding-ului, iar în prezent sunt organizate pe bază de conglomerat, cu activităţi ancorate în cvasi-totalitatea economiei, având ca nucleu o mare bancă,
care le finanţează (participaţiile acesteia neputând depăşi 5% din capitalul
întreprinderilor membre ale grupului) şi o companie generală comercială.
• Grupuri animate de către o bancă (Fuyo cu 29 de companii, Sanwa
cu 44 de companii, DEK cu 44 de companii), organizate pe bază de conglomerat, similar cu marile grupuri tradiţionale, cu deosebirea că legăturile
financiare sunt relativ mai slabe.
În cazul acestor două tipuri de grupuri este asigurată o largă autonomie companiilor membre care deţin în mod reciproc acţiuni unele la altele,
fiecare având reprezentanţi în condiţiile de administraţie ale celorlalte companii şi în consiliul preşedinţilor conglomeratului din care fac parte. Astfel,
politica generală a grupului Mitsui este elaborată la nivelul marilor cluburi
(reuniuni) şi se aplică de către toate societăţile componente. Clubul preşedinţilor societăţilor membre ale grupului se reuneşte în a doua joi a fiecărei
luni, având în principal ca obiectiv perfectarea acordurilor şi fuziunilor. Clubul directorilor generali se reuneşte în fiecare luni având ca obiectiv elaborarea de strategii şi acţiuni comune. Comitatul directorilor cu relaţiile publice
are ca obiectiv promovarea imaginii societăţilor membre.
Membrii cluburilor provin numai din cadrul societăţilor de prim rang,
cele mai importante (în cazul Mitsui 62 de societăţi de prim rang – având
peste 240000 de salariaţi).
• Grupuri “părinte-urmaş” animate de către o întreprindere producătoare gigant “nucleu” (Nippon Steal Corporation cu 666 de societăţi, Hitachi,
Toshiba, Nissan, Toyota, Matsushita), constituite după cel de-al doilea război mondial pornindu-se de la mici ateliere industriale (întreprinderile componente deţin în mod reciproc acţiuni unele la altele).
De exemplu, Nippon Steel are 60 de societăţi de primul rang responsabile cu politica grupului, 127 de societăţi la capital în ansamblul celor 666
de societăţi sunt următoarele: 59 filiale majoritare cu peste 50%, 157 filiale
de la 20% la 50% şi 450 filiale de la 0% la 20%.
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Preşedinţii societăţilor de rangurile I şi II se întâlnesc o dată pe an şi
stabilesc strategia de dezvoltare.
La nivelul grupului există o direcţie centrală de management cu 3 directori şi 30 de salariaţi având în principal atribuţiile privind: examinarea bilanţurilor anuale ale societăţilor de rangurile I şi II; pregătirea noilor cadre de
conducere; administrarea detaşărilor de personal între unităţile din cadrul
grupului; engineering-ul noilor dezvoltări industriale; controlul total al calităţii;
optimizarea repartizării marilor echipamente tehnice; difuzarea cursurilor de
perfecţionare; organizarea de reuniuni, conferinţe şi congrese; efectuarea
de diagnostice în diverse unităţi etc.
Se cuvine menţionat faptul că în cadrul primelor două tipuri de grupuri, unele societăţi componente au rol de întreprindere “nucleu”,
constituindu-şi propriul grup de tip “părinte-urmaş”. Acest tip de grup cunoaşte o mare dezvoltare începând cu anul 1983, spre el orientându-se atât
marile întreprinderi independente cât şi cele aflate în componenţa grupurilor
tradiţionale, organizate în jurul unor bănci1.
Conducerea celor trei categorii de grupuri este asigurată de către cluburile (reuniunile) cadrelor de conducere (organizate săptămânal sau bilunar în zile bine precizate) în ceea ce priveşte elaborarea şi coordonarea
strategiilor şi politicilor precum şi de compartimente funcţionale care au în
principal următoarele atribuţii: organizarea cluburilor (reuniunilor) cadrelor
de conducere; organizarea activităţii de cercetare-dezvoltare, promovarea
progresului tehnic în cadrul noilor societăţi ale grupului; selectarea şi perfecţionarea cadrelor de conducere; organizarea asistenţei tehnice; redistribuirea personalului în funcţie de necesităţile de producţie; elaborarea şi promovarea imaginii grupului; difuzarea unei politici comune de venituri etc.2
*
* *
Ca urmare a manifestării unor fenomene de criză, a amplorii modificărilor intervenite în evoluţia cererii pieţei interne şi, mai ales, s-au intensificat
preocupările în special în ceea ce priveşte diversificarea producţiei, penetrarea în noi domenii de activitate şi promovarea spiritului de întreprinzător în
cadrul fiecărei unităţi organizatorice, fapt ce a condus la sporirea mobilităţii
configuraţiei structurale, a flexibilităţii grupurilor de întreprinderi. În prezent,
în vederea eliminării rigidităţii dovedite de sistemul de organizare pe bază
de divizii şi departamente operaţionale, grupurile de întreprinderi, prin strategiile manageriale adoptate, îşi modifică permanent configuraţia (prin achiziţii, fuziuni, sciziuni, vânzări de acţiuni etc.) şi îşi intensifică preocupările în
1

Sakamoto, K., Enterprise Groups in Contemporary Japan, Japanese Economic Studies,
vol. 19, nr. 2, 1990-1991.
2
Archier, G.; Serleyx, H., L’Entreprise du 3e type, Editions du Seuil, Paris, 1989.
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vederea extinderii procesului de constituire a filialelor nu numai la nivelul
unităţilor producătoare (fabrici, uzine, secţii de producţie, unităţi de cercetare-proiectare, unităţi de comercializare şi desfacere), ci şi la nivelul diviziilor
şi la cel al departamentelor operaţionale, unde filialele create au un grad
sporit de independenţă şi se află, pe anumite domenii de activitate, în relaţii
de concurenţă cu întreprinderea mamă care le-a generat sau cu alte întreprinderi din cadrul grupului1.

4.2. Elemente pentru fundamentarea opţiunilor privind
constituirea asociaţilor de întreprinderi în ţara noastră
În prezent, în ţara noastră, sunt practicate următoarele modalităţi de
asociere a întreprinderilor industriale:
a) Prin participarea reciprocă a tuturor unităţilor care se asociază la
compunerea capitalului social iniţial al fiecăreia în vederea cointeresării în
realizarea unuia sau a mai multor produse finale, fără existenţa unei direcţii
generale şi a unor compartimente funcţionale de “stat major” cu atribuţii de
coordonare a activităţii asociaţiei în realizarea produsului final.
În cazul acestei forme de organizare, fiecare societate comercială îşi
păstrează personalitatea juridică, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile propriului statut, îşi elaborează strategia de dezvoltare
şi îşi asigură exercitarea atribuţiilor privind toate domeniile de activitate prin
propriile compartimente funcţionale şi de producţie.
b) Prin înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având prevăzute atribuţii de coordonare a activităţii altor societăţi comerciale pe acţiuni.
În cazul acestei forme de asociere fiecare societate comercială îşi
păstrează personalitatea juridică, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile propriului statut în condiţiile în care uneia dintre ele i
se acordă atribuţii de coordonare a activităţii celorlalte societăţi, atribuţii pe
care le exercită prin intermediul compartimentelor funcţionale proprii, iar
constituirea capitalurilor sociale iniţiale ale fiecărei societăţi nu are loc pe
bază de participare reciprocă.
c) Prin înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având prevăzute
atribuţii de coordonare a activităţii altor societăţi comerciale pe acţiuni, care
participă cu părţi ale capitalurilor sociale proprii la constituirea capitalului
social iniţial al societăţii comerciale coordonatoare. În cazul acestei forme
de asociere fiecare societate comercială îşi păstrează personalitatea juridi1

De exemplu grupurile Mitsui şi Mitsubishi, extinzându-şi profilul de activitate în domeniul petrochimiei, ca urmare a declinului industriei chimice pe bază de cărbune, şi-au înfiinţat fiecare câte o nouă întreprindere care a intrat astfel în relaţie de concurenţă cu
intreprinderile existente în cadrul conglomeratului, nevoite şi ale, pentru a putea supravieţui, să se orienteze treptat de la chimia pe bază de cărbune spre petrochimie.
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că, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile propriului
statut şi îşi compune capitalul social iniţial prin participaţii reciproce. Societatea comercială coordonatoare îşi exercită atribuţiile prin intermediul compartimentelor funcţionale proprii.
Cele trei forme de asociere a societăţilor comerciale practicate în prezent în ţara noastră sunt în general rezultatul iniţiativei unor cadre de conducere din unităţile economice respective prin care s-a avut în vedere:
− reducerea dimensiunii unor întreprinderi mari şi foarte mari prin
transformarea secţiilor (atelierelor) acestora în societăţi comerciale
independente între care, în vederea realizării produsului final, relaţiile comerciale se desfăşoară pe bază de contract (cazul formei
“a”);
− reducerea dimensiunii unor întreprinderi mari şi foarte mari prin
transformarea secţiilor (atelierelor) acestora în societăţi comerciale
independente şi coordonarea unitară a activităţii acestora (în principal în ceea ce priveşte elaborarea strategiilor de dezvoltare) de
către o societate comercială distinctă, nou înfiinţată, având prevăzute în statutul propriu atribuţii în acest sens (cazul formei “b”);
− preluarea de către o societate comercială distinctă, nou înfiinţată, a
majorităţii atribuţiilor de coordonare revenite anterior ministerelor
economice de ramură şi centralelor industriale, în vederea exercitării lor asupra mai multor întreprinderi, care erau subordonate
aceloraşi verigi organizatorice1 (cazul formei “c”).
Societăţile comerciale din cadrul celor trei forme de asociere existente
în prezent au personalitate juridică, întreţin relaţii directe cu băncile şi cu
organismele guvernamentale, revenindu-le o largă autonomie funcţionaldecizională. Astfel, conform statutelor proprii, adunărilor generale ale acţionarilor din cadrul fiecărei societăţi comerciale (în prezent până la terminarea
procesului de privatizare, consiliilor împuterniciţilor statului desemnate de
Ministerul Industriei) le revin în principal următoarele atribuţii: aprobă structura organizatorică a societăţilor, numărul de posturi, precum şi normativul
de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie; aleg membrii
consiliilor de administraţie, directorii generali; stabilesc salarizarea tuturor
angajaţilor; stabilesc bugetele de venituri şi cheltuieli; aprobă contractările
de împrumuturi bancare; aprobă comasările, divizările şi dizolvările respectivelor societăţi. Întrucât procesul de privatizare se află într-o etapă incipientă, în prezent, în cadrul grupurilor nicio societate comercială nu îndeplineşte
condiţiile de filială (societatea mamă să deţină peste 50% din acţiunile ei).
1

Societatea comercială “Siderom” SA coordonează în prezent activitatea celei mai mari
părţi a întreprinderilor care au aparţinut Ministerului Industriei Metalurgice.
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În cadrul asociaţiilor de întreprinderi societăţilor comerciale coordonatoare le revin în principal următoarele atribuţii:
− în cazul formei “b” de asociere – promovarea investiţiilor străine în
cadrul societăţilor comerciale ale grupului sau a investiţiilor acestora în străinătate; exportul, importul, organizarea reţelei de desfacere şi comercializare a produselor industriale, a bunurilor de larg
consum şi a produselor agroalimentare, organizarea desfăşurării
activităţilor hoteliere, turistice, de agrement şi sportive; finanţare
activităţii interne şi externe a societăţilor comerciale din cadrul grupului; gestiunea brevetelor şi licenţelor; stabilirea principalelor direcţii strategice de retehnologizare, de management, de marketing,
de pregătire şi perfecţionare a personalului, de cercetaredezvoltare, precum şi finanţarea acestora; asigurarea activităţii de
relaţii cu publicul; organizarea activităţii de service, târguri şi expoziţii;
− în cazul formei “c” de asociere – avizarea şi controlul preţurilor de
vânzare între societăţile comerciale participante la capitalul său;
consulting în domeniile de marketing, relaţii comerciale internaţionale, financiar-contabilitate şi dreptul muncii; utilizarea fondurilor
financiare destinate achiziţionării de materii prime (cu prioritate la
import) în situaţii conjuncturale deosebite în interesul societăţilor
comerciale participante la capitalul său; avizarea utilizării fondurilor
financiare destinate creditării marilor investiţii şi retehnologizării în
interesul societăţilor comerciale participante la capitalul său; avizarea modului de utilizare a fondurilor financiare destinate creditării
societăţilor comerciale şi asigurarea operaţiilor de creditare cu instituţiile bancare pentru societăţile comerciale participante la capitalul său; coordonarea activităţii de cercetare-proiectare şi subvenţionarea acestora din fonduri financiare destinate acestui scop, în
interesul societăţilor comerciale participante la capitalul său; gestionarea brevetelor cu efecte economice importante; asigurarea şi
pregătirea personalului printr-un program unitar de învăţământ;
consulting privind modul de organizare în cadrul societăţilor comerciale; asigurarea protecţiei contractelor societăţilor comerciale,
arbitrarea divergenţelor care apar între acestea.
Nu sunt prevăzute atribuţii în ceea ce priveşte redistribuirea personalului între societăţile comerciale, fapt care şi-ar dovedi din plin utilitatea în
condiţiile în care se impun ample modificări structurale ale industriei. O altă
problemă deosebit de importantă o reprezintă şi stabilirea nivelului preţurilor
de vânzare între societăţile comerciale de către societatea comercială coordonatoare întrucât în condiţiile inexistenţei unor structuri concurenţiale de
piaţă producătorii, având de regulă poziţie de monopol, caută să-şi impună
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punctul propriu de vedere acceptând cu dificultate sau chiar refuzând decizia privind nivelul preţului, decizie care la rândul ei în unele cazuri favorizează interesele unor anumite întreprinderi.
Considerăm că prin formele de asociere practicate nu s-a rezolvat
problema înlăturării poziţiei de monopol deţinută de unele întreprinderi, întrucât s-a menţinut acelaşi număr de producători de produse finale, în condiţiile în care în practică s-a realizat fie numai segmentarea în societăţi comerciale distincte a fluxului tehnologic de fabricaţie al produsului final desfăşurat anterior în cadrul unei mari întreprinderi fie, transformarea în societăţi comerciale independente a unor secţii (ateliere) ce confereau de fapt
poziţia de monopol întreprinderii din care făceau parte, fie coordonarea unor
întreprinderi specializate care şi-au păstrat vechiul profil de fabricaţie. Se
cuvine menţionat şi faptul că în cazul formei “a” de asociere, transformarea
în societăţi comerciale a secţiilor de producţie organizate pe flux în vederea
fabricării automobilului Dacia nu numai că nu a eliminat poziţia de monopol
deţinută de producători dar a condus şi la sporirea dificultăţilor în ceea ce
priveşte: elaborarea strategiilor privind dezvoltarea şi înnoirea produsului
final, penetrarea pe noi pieţe – în special externe, reducerea costurilor de
producţie; coordonarea fabricaţiei produsului final, respectarea obligaţiilor
contractuale cu beneficiarii acestuia; desfăşurarea procesului informaţionaldecizional, în special ca urmare a multiplicării posturilor de conducere şi a
compartimentelor funcţionale la nivelul fiecărei societăţi comerciale; aprovizionarea cu unele materii prime şi materiale, în special procurate din import;
desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare-proiectare; obţinerea unor
împrumuturi bancare. Înfiinţarea societăţilor comerciale independente prin
transformarea secţiilor (atelierelor) aflate în flux tehnologic, în condiţiile inexistenţei unor structuri concurenţiale de piaţă au condus la sporirea nivelurilor preţurilor de livrare ale componenţelor şi, ca urmare, la sporirea costurilor de fabricaţie ale produsului final, la diminuarea competitivităţii acestuia.
Se cuvine menţionat şi faptul că, în cadrul acestei forme de asociere, elaborarea strategiilor de dezvoltare, de înnoire a produselor şi tehnologiilor, de
promovare a produselor de export întâmpină mari dificultăţi datorită inexistenţei unor entităţi organizatorice cu atribuţii privind cercetarea ştiinţifică –
ingineria tehnologică şi exportul-importul corespunzător modului de organizare a marilor producători de automobile din ţările dezvoltate.
Totodată, considerăm că cele trei modalităţi de asociere a societăţilor
comerciale practicate în prezent în ţara noastră nefiind rezultatul unor strategii ale agenţilor economici privaţi, nu oferă premisele necesare în vederea
integrării lor viitoare în piaţa financiară. Se cuvine menţionat faptul că, odată
constituite piaţa financiară şi bursele de valori, ca urmare a specificului
acestora, a vânzării-cumpărării de acţiuni în conformitate cu oscilaţiile cererii şi ofertei, configuraţia actualelor asociaţii de întreprinderi va suferi serioa-

547
se modificări, în unele situaţii putându-se ajunge chiar la schimbarea profilului de activitate al unor societăţi comerciale.
În etapa actuală, în cazul niciunei forme de asociere practicată în ţara
noastră nu se regăsesc în totalitate caracteristicile grupării de întreprinderi
de tip holding, ca de exemplu existenţa unei societăţi mamă, coordonatoare
(având în componenţa sa divizii, departamente operaţionale), deţinătoare a
majorităţii capitalului celorlalte societăţi comerciale. În cazul asociaţiilor care
au în componenţa lor o societate comercială coordonatoare aceasta fie nu
participă la formarea capitalului societăţilor comerciale subordonate (cazul
formei “b”), fie a fost creată pe baza contribuţiei cu capital a celorlalte societăţi comerciale (cazul formei “c”). Această situaţie, avându-se în vederea
mecanismele de vânzare-cumpărare de acţiuni prin intermediul bursei de
valori, va putea conduce în viitor fie la stabilirea unor relaţii de dependenţă
financiară a societăţii coordonatoare faţă de societăţile subordonate, fapt de
natură să-i limiteze autonomia decizională (nemairăspunzând scopului pentru care a fost constituită: elaborarea de strategii unitare, coordonarea şi
controlul activităţii societăţilor membre), fie la stabilirea altor raporturi de
subordonare (de dependenţă financiară) în cadrul grupului de societăţi comerciale.
Totodată, considerăm că, în prezent, în cazul celor trei forme de asociere a întreprinderilor din ţara noastră nu sunt asigurate premisele necesare în vederea elaborării şi punerii în aplicare a unor strategii unitare în ceea
ce priveşte sporirea competitivităţii produselor, reducerea costurilor de fabricaţie, penetrarea pe noi pieţe etc., întrucât conform statutului propriu fiecărei societăţi comerciale componente îi sunt conferite atribuţii privind elaborarea strategiei de dezvoltare, organizarea şi desfăşurarea activităţii sale,
chiar şi atunci când societăţile comerciale respective concură la realizarea
aceluiaşi produs final (fiind constituite pe baza divizării unor întreprinderi
mari care erau integrate în realizarea produsului respectiv) sau când, în cadrul asociaţiei, uneia dintre societăţi i-a fost conferit rolul de societate coordonatoare se află în poziţie de dependenţă financiară faţă de celelalte societăţi comerciale, întrucât capitalul propriu i-a fost alcătuit prin contribuţia
acestora.
De asemenea, se poate afirma faptul că asociaţiile de întreprinderi şi
societăţile comerciale componente din ţara noastră nu au devenit agentul
economic hotărâtor ca în cazul economiei de piaţă, statul fiind de fapt proprietarul acestora, iar gradul de descentralizare a luării deciziilor în economie, precum şi lipsa mecanismelor pieţei nu permit încă dezvoltarea rolului
“incitărilor” proprii economiei de piaţă, în special a profitului. În condiţiile actuale asociaţiile de întreprinderi, societăţile comerciale nu sunt în măsură să
ia deciziile ce se impun privind elaborarea şi aplicarea strategiilor de dezvoltare şi de sporire a competitivităţii, nedispunând de resurse financiare şi va-
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lutare proprii, neavând competenţa decizională în ceea ce priveşte asigurarea unor aprovizionări, importuri, dezvoltarea unor colaborări cu partenerii
străini, proiectarea de noi produse şi tehnologii. Totodată, se cuvine subliniată ponderea însemnată a vărsămintelor din beneficiul obţinut la bugetul
statului, fapt ce le diminuează efortul investiţional.
Într-o economie de piaţă, numai întreprinzătorul individual sau ca grup
de persoane, este agentul esenţial al mecanismului economic, în calitate de
proprietar al bunurilor de producţie, suportând riscurile afacerii şi beneficiind
direct sau prin reprezentanţi de puterea de a gestiona întreprinderea. În general, întreprinzătorul, în calitate de producător, îndeplineşte o dublă funcţie:
de organizare a proceselor tehnico-productive şi de adaptare a nomenclatorului de fabricaţie la cerinţele consumatorilor. În acest sens, Schumpeter
consideră că întreprinzătorul, în calitate de producător, îndeplineşte o dublă
funcţie: de organizare a proceselor tehnico-productive şi de adaptare a nomenclatorului de fabricaţie la cerinţele consumatorilor. În acest sens,
Schumpeter consideră că întreprinzătorul are un rol hotărâtor în ceea ce
priveşte: fabricaţia de bunuri noi; introducerea de tehnologii şi metode de
lucru noi; descoperirea de noi pieţe de desfacere; descoperirea de noi surse
de materii prime; realizarea unei noi organizări a producţiei etc.
Privatizarea reprezintă o premisă importantă în vederea transformării
întreprinderilor în agenţi esenţiali ai economiei de piaţă întrucât conferă
acestora o autonomie economico-financiară reală şi un rol hotărâtor în ceea
ce priveşte stabilirea obiectivelor, alocarea resurselor, constituirea şi utilizarea fondurilor, organizarea şi conducerea activităţii proprii, cointeresarea
personalului muncitor. Introducerea mecanismelor concurenţiale de piaţă
este condiţionată în mod hotărâtor de restrângerea în limita raţionale a sferei proprietăţii publice, de modificarea radicală a conţinutului acesteia pe
baza introducerii unor forme eficiente de autonomie economică şi financiară
a întreprinderilor (societăţilor comerciale) respective, concomitent cu încurajarea extinderii sectorului privat astfel încât să devină preponderent.
În contextul etapei de tranziţie a industriei ţării noastre la economia de
piaţă, considerăm că problematica asocierii întreprinderilor este deosebit de
actuală şi totodată dificilă, în condiţiile în care abordarea restructurării sistemului industrial (redimensionarea unităţilor productive, reevaluarea locului
şi rolului acestora) nu poate fi disociată de abordarea restructurării industriei
(redimensionarea ramurilor şi subramurilor) şi a privatizării. În acest sens,
se cuvine menţionat faptul că, în condiţiile în care alocarea şi utilizarea resurselor nu se efectuează pe baza mecanismelor de piaţă, comportamentul
agenţilor economici va fi puternic influenţat de acordarea priorităţii între derularea proceselor de restructurare a industriei, a sistemului unităţilor acestuia şi a celui de privatizare.
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În procesul de restructurare a sistemului industrial apreciem că modul
de divizare a întreprinderilor mari şi foarte mari este deosebit de important,
condiţionând hotărâtor funcţionarea eficientă a noilor societăţi comerciale
constituite, făcând imperios necesară luarea în considerare a naturii şi a
particularităţilor fluxurilor tehnologice. În condiţiile în care, în practică, se
regăsesc diferite forme de organizare a proceselor de producţie, considerăm că divizarea în mai multe societăţi comerciale distincte a întreprinderilor
mari şi foarte mari are consecinţe benefice numai în cazul formelor de organizare pe subproduse şi pe baza de conglomerat, caracterizate printr-un
grad scăzut sau inexistent de dependenţă pe fluxul tehnologic între fabricile,
secţiile, atelierele de producţie. În marile firme din ţările dezvoltate industrial
predomină structura multidivizionară care s-a dovedit cea mai eficientă în
cazul formelor de organizare a proceselor de producţie pe subproduse şi pe
bază de conglomerat.
În situaţia în care procesele de producţie ale marilor firme îmbracă
forma de organizare integrată pură sau pe semifabricate, este adoptată cu
succes o structură organizatorică centralizată, chiar şi atunci când unităţile
componente sunt denumite impropriu divizii. Astfel, în cazul firmei de automobile General-Motors procesul de centralizare a deciziilor a început din
anul 1920, prin introducerea mecanismelor centralizate de control al producţiei, stocurilor şi cheltuielilor de capital, practicarea unor sisteme de preţuri
interne, repartizarea pieţelor de desfacere între unităţile componente, gestiunea personalului etc. În prezent, procesul de producţie al acestei firme este considerat ca un sistem închis în care, de exemplu, nici divizia de asamblare, nici divizia Fisher Carroserie nu au dreptul să-şi vândă produsele sau
serviciile pe piaţă, iar diviziile producătoare de automobile (Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile, Cadillac) nu au dreptul să se aprovizioneze din exterior, de pe piaţă. Direcţia generală prin statul major al firmei controlează
relaţiile sociale, previziunile privind evoluţia pieţelor, cercetarea, ingineria
tehnologică, calitatea, preţurile, planificarea producţiei, nivelul stocurilor şi
decide asupra construirii de noi uzine şi asupra lansării de produse noi în
vederea păstrării “stilului General-Motors”. Astfel, se poate afirma că rolul
diviziilor producătoare de automobile este acela de a realiza obiective fixate
de direcţia generală cu mijloacele stabilite de aceasta1.
În Franţa, grupul Peugeot SA (având 165 mii salariaţi şi o cifră de
afaceri de 104.945 mil. franci) asigură coordonarea unitară şi controlul producţiei de automobile prin intermediul a nouă direcţii funcţionale (relaţii cu
exteriorul: informatică, telecomunicaţii şi automatizări, juridică, comunicaţii;
financiar; control general; planuri şi produse; relaţii industriale şi umane;
1

Mintzberg, H., Structure & Dynamique des Organisation, Les Editions d’organisation,
Paris, 1982.
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societăţi de finanţare) şi a două divizii: de automobile (având trei direcţii
funcţionale – de cercetare, tehnică şi industrială) şi de activităţi mecanice şi
service1.
Divizia de automobile este organizată având două mari entităţi: cea a
automobilelor Citroen, care dispune de un compartiment tehnic propriu şi de
o reţea de vânzare autonomă, şi cea a autovehiculelor Peugeot, care cuprinde şi marca de automobile Talbot, având de asemenea o reţea autonomă de vânzare. Se cuvine evidenţiat faptul că grupul privat Peugeot s-a
dezvoltat prioritar printr-o creştere externă rapidă, în aceste condiţii
semnalându-se într-o primă etapă dificultăţi în ceea ce priveşte standardizarea produselor şi componentelor (în special în cazul motoarelor cu benzină)
şi comercializarea produselor, dificultăţi care au condus ca timp de mai
mulţi ani în noua formulă organizatorică grupul să nu beneficieze de avantajele economiei de scară corespunzător dimensiunii sporite dobândite. Acest
fapt a făcut necesară elaborarea unui program de raţionalizare şi standardizare a produselor şi construirea de uzine producătoare de componente aferente fabricării celor trei mărci de automobile. În prezent, grupul Peugeot
S.A. produce şi biciclete, motociclete, utilaje, oţeluri speciale etc., şi are în
comun cu grupul de stat Renault, principalul său concurent, o serie de filiale
specializate în realizarea anumitor componente şi produse: La Française de
mécanique, La Societé de transmissions automatiques, La Societé des
usines Chausson.
Grupul Renault îşi desfăşoară activitatea în mai multe domenii (automobile, - cca 70% din cifra de afaceri, vehicule utilitare – cca 15% din cifra
de afaceri -, maşini agricole, robotică, maşini-unelte, service, activităţi financiare) fiind constituit, în principal, din următoarele societăţi: Régie nationale
des usines Renault (având în componenţă uzine de dimensiuni mari şi medii
fără personalitate juridică, ca de exemplu Flins – cu 11.000 de salariaţi şi o
producţie anuală de cca 330.000 automobile, Dousi – cu 6.800 salariaţi şi o
producţie anuală de cca 210.000 automobile), Renault vehicules Industriels,
Renault holding (servicii şi activităţi financiare).
În Franţa, în afara celor două grupuri mari, Peugeot şi Renault, există
cca 350 de întreprinderi independente furnizoare de componente pentru
automobile (frâne, carburatoare, scaune, faruri etc.), însumând cca 100.000
de salariaţi.
În condiţiile în care în ţara noastră procesul de privatizare a societăţilor comerciale se află într-o fază incipientă, considerăm că strategiei manageriale trebuie să-i revină un rol hotărâtor în ceea ce priveşte constituirea
grupurilor de întreprinderi, adoptarea unei anumite configuraţii a acestora în
1

Configuraţia existentă la 1 mai 1985. Darbelet, M.; Lauginie, J.M., Economie d’entreprise
appliquée, Les editions Foucher, Paris, 1988.
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vederea asigurării unui potenţial tehnic şi economic ridicat şi pe această
bază a unei competitivităţi sporite în special pe piaţa externă. Aceasta, cu
atât mai mult cu cât pe de o parte se estimează că durata procesului de privatizare va fi mare iar pe de altă parte numai înlocuirea în cazul actualelor
societăţi comerciale a proprietăţii publice cu cea privată nu rezolvă poziţia
de monopol deţinută de actualii producători, substituind în fapt monopolul
de stat cu cel particular. În acest context apreciem că în etapa actuală, în
procesul de restructurare a industriei, un rol hotărâtor trebuie să revină cadrelor de conducere din societăţile comerciale în conceperea unor strategii
de asociere cu alte societăţi comerciale, de dezvoltare, de preţuri, de piaţă
prin care să se asigure rentabilizarea activităţii desfăşurate şi, pe această
bază, atragerea investitorilor, a cumpărătorilor de acţiuni, accelerându-se
astfel procesul de privatizare.
Este necesar ca atât societăţile comerciale, cât şi statul, prin Ministerul Industriei, în procesul de iniţiere şi de constituire a grupurilor de întreprinderi să evite fragmentarea excesivă şi nejustificată din punct de vedere
economică a fluxurilor de fabricaţie integrate în realizarea unuia sau a unui
număr restrâns de produse finale (cazul formei “a” de asociere), să nu perpetueze sub o formă aparent nouă vechile verigi organizatorice (centrale
industriale cu poziţie de monopol, ministerele economice de ramură), cu un
pronunţat caracter administrativ (cazul formei “c” de asociere), să asigure la
nivelul grupului existenţa unor compartimente funcţionale cu atribuţii privind
elaborarea strategiei unitare (cazul formei “a” de asociere) precum şi a unor
relaţii de dependenţă financiară între societatea mamă şi filiale (nerespectate în cazul formelor “a”, “b” şi “c”).
În situaţia în care structura sistemului industrial din ţara noastră se caracterizează încă prin existenţa unui grad ridicat de concentrare a producţiei
(un număr însemnat de întreprinderi având dimensiune mare şi fiind strict
specializate) şi a unui număr restrâns de întreprinderi mici şi mijlocii considerăm că tendinţa care se manifestă în prezent, cu ocazia constituirii grupurilor de întreprinderi, de reconstituire sub o altă formă a vechilor centrale
industriale va conduce la accentuarea poziţiei de monopol a producătorilor
şi va amplifica relaţiile administrative dintre societăţile comerciale în detrimentul celor bazate pe mecanismele de piaţă.
În economia ţării noastre, ca şi în cazul ţărilor dezvoltate, cu o economie de piaţă, considerăm că, în anumite ramuri ale industriei, vor coexista
diferite forme ale structurii pieţei (concurenţială, de oligopol, de monopol), în
condiţiile sporirii gradului de internaţionalizare a activităţii, asocierea întreprinderilor dovedindu-şi eficienţa chiar atunci când menţine sau accentuează o poziţie de oligopol pe piaţa internă. Totodată, poziţia de monopol sau
oligopol a unor producători se justifică în situaţia în care aceştia fac parte
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dintr-un grup multinaţional de întreprinderi, într-o primă etapă, în calitate de
furnizori de componente (de exemplu în domeniul electronicii).
Totodată, considerăm că asocierea întreprinderilor în grupuri de tip
holding nu trebuie promovată în orice condiţie şi în orice situaţie, mai ales în
etapa actuală în care pentru economia ţării noastre o problemă esenţială o
reprezintă crearea sau menţinerea structurilor concurenţiale ale pieţei produselor, ea dovedindu-şi utilitatea şi eficienţa, îndeosebi atunci când: are în
vedere dimensiunea şi structura cererii, natura pieţei produselor – poziţia de
monopol, sau de oligopol, justificându-se numai în condiţiile în care cea mai
mare parte a producţiei este destinată exportului, concurenţa desfăşurânduse pe piaţa internaţională; asigură economia de scară în realizarea produselor; ia în considerare particularităţile tehnice ale produselor de fabricaţie;
asigură elaborarea şi aplicarea unor strategii unitare privind nivelul costurilor, dezvoltarea produselor, a tehnologiilor, a pieţelor de desfacere; realizarea tranzacţiilor prin intermediul pieţei se dovedeşte mai puţin rentabilă decât cea în condiţiile internalizării acestora.
În acest context se cuvine subliniat faptul că asocierea societăţilor
comerciale trebuie abordată diferenţiat în funcţie de caracteristicile tehnice
ale proceselor de producţie din diferite ramuri, subramuri ale industriei şi de
realizarea economiilor de scară. Astfel, în cazul metalurgiei, chimiei de bază, construcţiilor de maşini (automobile, tractoare, autovehicule, utilaj greu,
construcţii de nave, de avioane etc.), electronicii, electrotehnicii, având în
vedere volumul mare al fondurilor fixe, nivelul ridicat al cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, existenţa unor fluxuri tehnologice integrate şi de cele mai
multe ori automatizate etc., apreciem că asocierea întreprinderilor se justifică din punct de vedere economic chiar dacă grupul de întreprinderi va deţine pe piaţa internă o poziţie de monopol sau de oligopol în condiţiile în care
cea mai mare parte a producţiei (cca 50% - 60%) va fi realizată pe piaţa externă. În vederea sporirii competitivităţii produselor finale, o importanţă deosebită o prezintă amplificarea concurenţei între producătorii de componente
(care în prezent deţin de regulă poziţia de monopol), fiind necesară în acest
sens încurajarea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii producătoare de
componente atât de către stat, prin acordarea de credite şi facilităţi fiscale
cât şi de către întreprinderile mari (producătoare de produse finale), prin
externalizarea unor activităţi, stimularea propriilor salariaţi în constituirea de
întreprinderi mici pe baza închirierii, vânzării în rate, cedării unor utilaje,
acordării de asistenţă tehnică şi financiară etc. Totodată, în vederea asigurării unor structuri concurenţiale de piaţă în cazul produselor finale, statului îi
revine, în etapa actuală, un rol important prin acordarea de facilităţi care să
atenueze efectele negative ale barierelor de intrare în vederea înfiinţării de
noi întreprinderi (producătoare de produse finale) şi aplicarea unei politici
vamale prin care să se permită importarea de produse similare.
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În cazul confecţiilor, textilelor, tricotajelor, blănăriei, pielăriei, încălţămintei, mobilei, cosmeticelor, produselor farmaceutice, detergenţilor, industriei alimentare, considerăm că, în etapa actuală, principala problemă o reprezintă încurajarea de către stat a înfinţării întreprinderilor mici şi mijlocii
aflate în proprietate particulară, în paralel cu divizarea întreprinderilor mari
şi foarte mari având poziţie de monopol (pe baza reprofilării unor secţii, ateliere de producţie etc., cu luarea în considerare a naturii şi particularităţilor
fluxurilor tehnologice şi a criteriilor de eficienţă economică), proces care alături de promovarea concurenţei va facilita şi creşterea ponderii sectorului
privat în industrie. În cadrul acestor ramuri, considerăm că asocierea întreprinderilor se justifică în vederea sporirii competitivităţii produselor în condiţiile în care producţia grupului, în proporţie de cca 50% să fie destinată exportului, iar restul să nu depăşească 25% din piaţa internă a produsului respectiv.
Totodată, în vederea diminuării riscului în special la export, apreciem
ca fiind cea mai oportună asocierea întreprinderilor pe bază de conglomerat
întrucât prin aceasta se asigură pe de o parte concentrarea mijloacelor financiare, contracararea eventualelor pierderi sau eşecuri care s-ar înregistra în cazul anumitor produse, iar, pe de altă parte, menţinerea caracterului
concurenţial pe pieţele interne respective.
În amplul proces de restructurare a sistemului industrial din ţara noastră, în condiţiile în care în multe ramuri ale industriei se impune promovarea
unor acţiuni ferme de eliminare a poziţiei de monopol a unor producători, de
internaţionalizare sporită a activităţii unităţilor industriale, ţinând seama de
experienţa şi situaţia existentă în ţările dezvoltate industrial, apreciem că
asocierii întreprinderilor nu trebuie să-i revină un loc marginal întrucât
aceasta constituie o modalitate verificată de sporire a competitivităţii produselor, de promovarea progresului tehnic, de reducere a costurilor de producţie. Totodată, considerăm că gruparea de tip holding a întreprinderilor, cu
divizii, departamente operaţionale reprezintă cea mai adecvată formă de
asociere, permiţând sporirea potenţialului financiar, combinarea dependenţei financiare cu cea ierarhic-administrativă, elaborarea strategiilor unitare
de dezvoltare şi controlarea realizării acestora.

Capitolul 5
MARKETINGUL STRATEGIC ÎN CONTEXTUL
TRECERII LA ECONOMIA DE TIP CONCURENŢIAL
Etapa actuală a tranziţiei la economia de piaţă se caracterizează
printr-o serie de evoluţii contradictorii determinate de lipsa de concardanţă
între necesitatea accelerării procesului de reformă economică şi ritmul lent
al apariţiei şi generalizării noilor mecanisme economice impuse de primatul
pieţei.
Structura inadecvată a tipurilor de proprietate (caracterizată prin preponderenţa proprietăţii de stat), gradul relativ de autonomie a agenţilor economici, precum şi cvasiinexistenţa unui real cadru concurenţial conduc în
mod inevitabil întreprinderile industriale în situaţia de blocaj economic manifestat pe planul producţiei, al aprovizionării, al finanţelor şi chiar al vânzării1.
Remanenţa unor forme de organizare rigide, specifice economiei centralizate, în certă contradicţie cu prevederile legilor 15/1990 şi 31/1990, precum şi
înţelegerea limitată a autonomiei societăţilor comerciale şi regiilor autonome
permite considerarea, în continuare, a agenţilor economici atât de către organele centrale (ministere, departamente), cât şi de proprii lor conducători,
ca forme organizatorice ce trebuie să îşi menţină specializarea avută până
în prezent. În acest context, întreprinderile nu sunt abordate ca ansambluri
autonome, în continuă modificare a structurilor lor pentru a se înscrie într-o
tendinţă de rentabilizare, iar specializarea acestora este privită numai din
punctul de vedere al organizării tehnologice şi nu al finalităţii proceselor de
producţie2.
Pe fundalul coroborării eforturilor privind înfăptuirea reformei, întreprinderile, indiferent de forma lor de organizare, nu mai pot fi încadrate me1

2

Blocajul reflectă în mare parte dificultăţile majore ale tranziţiei sectorului de stat, caracterizat, cu rare excepţii, prin lipsă de eficienţă, nivel de productivitate scăzut, lipsă de
iniţiativă economică şi insolvabilitate. Acestea sunt efectul stagnării relaţiilor marfăbani, a relaţiilor agenţilor economici din sfera producţiei cu sistemul financiar şi de credit şi, chiar, a relaţiilor cu statul în calitate de proprietar.
Această apreciere este ca efect al modului de gândire potrivit căruia societăţile comerciale şi regiile autonome sunt în continuare verigi ale unor procese tehnice sau tehnologice integrate vertical sau orizontal şi nu agenţi economici care se găsesc într-o permanentă concurenţă pe aceeaşi piaţă sau pe pieţe conexe. O explicaţie a stării de fapt
menţionate ar fi aceea că la nivelurile de decizie din întreprindere şi departamente se
găsesc cadre tehnice care prin specificul pregătirii conservă modul de abordare semnalat.
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canic, în totalitatea activităţilor lor, într-o ramură sau subramură industrială
şi conduse, pe de o parte, de Ministerul Industriilor, în calitate de reprezentant al proprietarului şi, pe de altă parte, de departamente de resort exponente ale nivelului central de specializare. Din punct de vedere al finalităţii
producţiei este necesară o reaşezare a relaţiilor întreprinderii cu piaţa, reaşezare generată de poziţionarea pieţei pe locul ce i se cuvine. Astfel, se
realizează cadrul concurenţial necesar evoluţiei agenţilor economici, care
asigură mobilitatea economică şi care validează sau invalidează acţiunile
acestora. Ca atare, se impune o reevaluare a rolului planului ca instrument
de definire a strategiilor agenţilor economici, în raport cu evoluţia condiţiilor
pieţelor pe care ei acţionează. Rentabilitatea şi eficienţa nu pot fi asigurate
decât prin trecerea la mecanismele economiei de piaţă, bazate pe descentralizare şi autonomie1, liberă concurenţă între întreprinderi (indiferent de
forma de proprietate), libertatea de iniţiativă şi inovare.
Piaţa ca mecanism esenţial de funcţionare şi reglare a economiei,
prin posibilitatea pe care o oferă în cadrul ei, de corectare permanentă şi
imediată a raportului cerere-ofertă, are la bază autonomia agenţilor economici. Din atributul autonomiei derivă formarea liberă pe piaţă a preţurilor în
procesul concurenţial, a relaţiilor directe între agenţii economici inclusiv a
relaţiilor libere cu partenerii din afara graniţelor naţionale. Crearea unui cadru real concurenţial determină confruntarea preţurilor stabilită de producătorii individuali, potrivit condiţiilor proprii de producţie, cu preţurile practicate
pe piaţă de producători similari. Asupra nivelului acestor preţuri producătorii
individuali nu pot exercita în mod voluntar nicio influenţă (cu excepţia manifestării particulare şi extrem de rare a condiţiilor monopolului de produs).
Întreprinderile trebuie să fie sprijinite pentru găsirea unor noi domenii
de activitate în măsură să le asigure niveluri de rentabilitate corespunzătoare, astfel încât elementele structurale ale întreprinderilor, din punct de vedere al finalităţii lor, să devină componente ale structurii economice. Finalitatea se referă aici la produse care sunt destinate satisfacerii cererilor specifice pe pieţe specifice, iar realizarea ei impune restructurarea proceselor de
producţie, cu efecte în structura organizatorică.
În procesul de transformare a mecanismelor şi structurilor economice,
întreprinderile sunt obligate să îşi însuşească noi metode şi forme de organizare în măsură să le asigure continuitatea activităţii, cu efecte cât mai favorabile pentru evoluţia beneficiilor şi nivelului de recompensare a salariaţilor lor. Primordialitatea legilor pieţei solicită o restructurare a priorităţilor prin
1

Descentralizarea, privită sub aspectul mutării nivelului de decizie de la macro la microeconomic, trebuie în mod categoric dublată de posibilitatea manifestării unei autonomii
depline a factorilor economici, iar aceasta nu se poate manifesta complet decât prin
reglementarea formelor de proprietate şi a tipurilor de întreprinderi care urmează să acţioneze independent în economie.

556
deplasarea acestora de la managementul ingineresc impus de atenţia acordată cu precădere proceselor de producţie, către managementul de afaceri,
marketing, financiar, cercetare-dezvoltare, domenii pe care întreprinderile
trebuie să le stăpânească pentru minimizarea riscurilor pe care le incumbă
mecanismul economiei de piaţă. Într-o economie în care încep să acţioneze
legile pieţei, marketingul, ca funcţie1 de sine stătătoare a întreprinderii, este
chemat să construiască strategii de acţiune pe pieţele de materii prime şi de
produse finite, în care este implicată întreprinderea prin specificul ei de activitate. Construirea strategiilor de piaţă poate determina micşorarea riscului
ridicat de integrarea întreprinderii în sistemul concurenţial în formare şi dezvoltare inevitabilă.

5.1. Marketingul schimbărilor strategice impuse de trecerea
la economia de piaţă. Relaţia planificare strategică –
planificarea de marketing
În actuala etapă de tranziţie la economia de piaţă un interes deosebit
îl suscită necesitatea intensificării eforturilor de demonopolizare, pe fundalul
diversificării formelor de proprietate. Astfel, se va putea asigura consolidarea şi generalizarea cadrului concurenţial, element hotărâtor pentru creşterea nivelului şi calităţii ofertei de produse. Adaptarea la condiţiile impuse de
concurenţă are loc numai atunci când agenţii economici îşi dezvoltă procese
de planificare strategică în care marketingul joacă un rol important, prin însuşi obiectivul căruia i se subordonează: culegerea informaţiilor din mediul
ambiant şi fundamentarea atitudinilor firmei faţă de dinamismul pieţei. Creşterea complexităţii pieţei determină o creştere a complexităţii problemelor pe
care trebuie să le rezolve activităţile de marketing. Capacitatea de răspuns
a întreprinderii la complexitatea modificărilor pieţei este dată de capacitatea
înţelegerii aspectelor procesuale care generează adaptarea şi elasticitatea
cu care structura organizatorică îşi restructurează şi aliniază obiectivele interne. În acest context, marketingul trebuie acceptat diferenţiat în cadrul întreprinderii. La nivelul serviciilor specializate el trebuie privit ca un ansamblu
de activităţi bine structurate, menite să sensibilizeze întreprinderea la cere1

De la apariţia marketingului, până în prezent, a fost înregistrată o mare diversitate de
forme organizatorice specifice, printre care enumerăm: organizarea funcţională, în care
numai vânzările erau coordonate de responsabili pe zone; organizarea pe pieţe sau pe
zone geografice, unde, alături de vânzări, responsabilul de produs coordonează şi eforturile de marketing (cercetare, distribuţie, promovare, servicii postvânzare etc.) sau organizarea pe produs, care înregistrează o diversitate foarte mare. Dintre acestea din
urmă forme, sectorizarea pe produse, în care directorul de produs coordonează atât
eforturile de cercetare, cât şi pe cele de producţie şi vânzare, dispunând pentru aceasta de buget propriu, tinde să se încadreze cel mai bine în structura organizaţională cerută de managementul strategic.
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rea manifestată pe piaţă şi să accelereze reacţia ei la dinamica pieţei. La
nivelul celorlalte servicii, el trebuie privit ca un concept economic menit să
imprime o nouă optică asupra activităţilor întreprinderii – orientarea lor către
satisfacerea nevoilor directe (şi propagate) de consum ale beneficiarilor ei.
Acceptarea marketingului, ca o componentă a sistemului întreprinderii, implică intenţia clară de integrare în efortul de trecere la economia de
piaţă. Activitatea de prospectare a pieţei şi a tendinţelor acesteia este cea
care poate da dimensiunea eforturilor strategice, deoarece ea fundamentează şi orientează planificarea strategică a întreprinderii, dirijând-o în funcţie de trendurile pieţelor cărora li se adresează. Astfel, planurile capătă un
nou conţinut. Ele nu mai sunt o simplă trecere în revistă, anuală sau cincinală, a unor indicatori sintetici, ci sunt o coroborare a eforturilor materiale,
umane şi financiare pentru obţinerea unor rezultate aşteptate, prin satisfacerea cererii pe una sau mai multe pieţe specifice.
Realizarea unui plan strategic al întreprinderii1 impune atât analiza
factorilor şi forţelor externe cu impact asupra activităţii întreprinderilor (forţe
social-culturale, condiţii economice, climat politico-juridic, tehnologia, concurenţa), cât şi evaluare a resurselor interne ale acesteia (capacitatea tehnologică, resursele financiare, posibilităţile de comercializare, resursele de
conducere etc.).
Planul strategic trebuie astfel conceput şi dezvoltat încât să permită
identificarea celor mai profitabile posibilităţi de comercializare pentru întreprindere. Obiectivul constă în găsirea acelor pieţe care să asigure obţinerea
unor avantaje pentru agentul economic, pe baza nivelului înalt de competitivitate al produselor sale.
Micşorarea riscurilor ce decurg pentru o întreprindere, din însăşi existenţa sistemului concurenţial, se poate realiza numai printr-o permanentă
informare a ei referitor la componentele pieţei: structura şi intensitatea concurenţei, cauzele succeselor concurenţilor importanţi, poziţia concurenţei pe
piaţă de referinţă în raport cu concurenţa manifestată pe pieţele complementare (care are o acţiune directă pe piaţa aferentă respectivei întreprinderi) (figura nr. 1). Întreprinderea trebuie să cunoască scopul acţiunilor sale,
ţinta spre care să-şi îndrepte eforturile, precum şi direcţiile de acţiune în vederea atingerii obiectivelor propuse2. Trebuie precizat faptul că pentru evaluarea corectă a şanselor întreprinderii de a realiza obiectivele sale într-un
mediu concurenţial în curs de formare, sunt necesare identificări corecte
ale: firmelor direct concurente (fluxurile 4 - figura nr. 1); cotei de piaţă pe
care o deţine fiecare întreprindere producătoare şi a modului de evoluţie a
acesteia (fluxul 2 - figura nr. 1); oferta de produse existentă în prezent şi
1
2

Myers, James H., Marketing, McGraw-Hill Book Company, 1986, p. 57.
Ansoff, H. Igor, Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Company, New York, 1985, p. 103.

558
preconizată în perspectivă (fluxul 6 - figura nr. 1); avantajelor şi facilităţilor
practicate de distribuitori şi ale eventualelor segmente de piaţă neacoperite
în momentul de faţă (fluxurile 3 şi 5 - figura nr. 1).

Figura nr. 1. Fluxuri de informaţii pentru identificarea
parametrilor concurenţei
Raportându-ne la multitudinea de informaţii care sunt necesare pentru
a menţine o poziţie pe piaţă sau pentru a creşte succesul întreprinderii producătoare, putem afirma că este imperios necesar ca ea să îşi construiască
strategii de acţiune cu ajutorul cărora să poată valorifica abilitatea (cel puţin
la nivelul actual de dotare) de a crea şi susţine un avantaj competitiv asupra
celorlalţi concurenţi. Avantajul competitiv trebuie condus şi administrat
printr-un proces complex de identificare şi dezvoltare, cu metode specifice,
a unor segmente de piaţă în care poate fi obţinută o superioritate diferenţială, pe termen mediu sau lung, a ofertei specializate a unei întreprinderi asupra concurenţilor săi direcţi sau indirecţi1. Acest proces include următoarele
faze:
1. analiza strategică a factorilor mediului, ai pieţei, ai competitivităţii,
care afectează întreprinderea şi direcţiile ei de activitate şi prognoza tendinţelor viitoare în sferele de interes pentru întreprindere.
2. gruparea obiectivelor şi formularea strategiilor de dezvoltare;
1

Porter, M.E., Competitive Advantage, New York, Free Press, 1985, p. 201-208.
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3. selectarea ţintelor strategice pentru fiecare piaţă de produs, stabilirea obiectivelor de marketing din punctul de vedere al dezvoltării,
implementării şi conducerii strategiei, poziţionării pentru programul
de marketing, în ordinea atingerii nevoilor ţintă ale pieţei.
Componentele avantajului competitiv şi locul unde apar ele în întreprindere, precum şi în relaţiile exterioare ale întreprinderii, sunt evidenţiate
în figura nr. 2.
Prima componentă a avantajului competitiv este aceea a producerii la
cele mai mici costuri, comparativ cu concurenţii care oferă produse similare
(figura nr. 2 - A1). Realizarea ei este condiţionată, însă, de crearea posibilităţii unui control strict al costurilor.

A1, A2, A3, A4 - tipuri de avantaje competitive, diferenţiate în raport cu locul lor de
apariţie

Figura nr. 2. Tipuri de avantaje competitive
şi locurile de apariţie ale acestora
Următoarele două componente ale avantajului competitiv abordează
relaţia întreprinderii cu piaţa. Una din ele se referă la intrarea pe piaţă fie cu
un produs sau un serviciu diferenţiat, pentru care nu există înlocuitor, fie cu
un produs de calitate superioară pentru care anumite segmente de cumpărători sunt dispuse să plătească mai mult (figura nr. 2 - A2). Realizarea
acestui avantaj competitiv este condiţionată, în primul rând, de desfăşurarea
în prealabil a unor cercetări de marketing corect conduse, în măsură să
identifice produsul pentru care nu exsistă înlocuitori pe piaţă, precum şi
segmentele care ar putea să-l cumpere. În al doilea rând este necesară coordonarea eforturilor de proiectare, producţie şi control al nivelului de calitate al produsului – garanţia creşterii competitivităţii întreprinderii. Prin coroborarea acestor eforturi se realizează un standard de calitate în măsură să
justifice opţiunea întreprinderii pentru un preţ mai ridicat. Lipsa acestor eforturi, conjugată cu existenţa monopolului de producţie, determină o creştere
a preţurilor, fără asigurarea unui nivel de competitivitate şi calitate pe măsură.
Cea de a treia componentă a avantajului competitiv se referă la posibilitatea întreprinderii de a dispune de canale de distribuţie ferme în măsură
să îi asigure poziţii favorabile pe piaţă (figura nr. 2 - A3). Distribuţia trebuie
să fie în măsură să găsească locurile de vânzare în care produsul oferit
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poate fi vândut cel mai rapid. O expresie ilustrativă a acestei distribuţii o
constituie vadul comercial. Găsirea unor canale de distribuţie puternice –
care este în principal o problemă de strategie – oferă posibilitatea obţinerii
unor poziţii stabile pe piaţă.
Cea de a patra componentă a avantajului competitiv se referă la capabilitatea întreprinderii de a realiza o aprovizionare sigură şi continuă a
proceselor de producţie cu piaţă asigurată. În acest scop este necesară
construirea unor strategii de achiziţie care să îi ofere posibilitatea obţinerii
unor angajamente preferenţiale oferite de furnizori (figura nr. 2 - A4).
Avantajul competitiv nu este efectul exclusiv al uneia din cele patru
componente sau a unuia sau altuia din serviciile funcţionale care concură la
construirea unor strategii. El nu poate fi obţinut decât ca un efect sinergetic,
coordonat, al tuturor activităţilor funcţionale în care marketingul strategic nu
face altceva decât să implementeze strategiile de piaţă în consonanţă cu celelalte sectoare1, aşa după cum reiese şi din schema prezentată în figura nr. 3.

Figura nr. 3. Sistemul de realizarea avantajului competitiv
Cele mai importante contribuţii ale marketingului care conduc la strategii ce definesc obţinerea unui avantaj competitiv2) sunt segmentarea pieţei
şi poziţionarea strategică a produsului în raport cu evoluţia lui pe curba ciclului de viaţă. Ele asigură alături de strategiile financiare, de cercetare1

Eisenhardt, K.M., Making fast strategic decision in high-velocity environments, în Academy of Management Journal, 1989, nr. 32 (3), p. 543-576.
2)
Porter, M.E., Competitive Strategy, New York, Free Press, 1990, p. 7-33.
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dezvoltare, de producţie, de personal, fixarea scopurilor pe termen lung şi
evaluarea ambianţei.

5.2. Planificarea strategică în marketing privită ca proces
Procesul sinergic de realizare a avantajului competitiv impune intercondiţionarea pe diferite niveluri de agregare a strategiilor întreprinderii. Sistemul de interconexiuni pentru obţinerea avantajului competitiv este reprezentat în figura nr. 4.

Figura nr. 4. Sistemul de interconexiune sinergică a strategiilor
pentru obţinerea avantajului competitiv
În cadrul sistemului de interconexiuni sunt evidenţiate relaţiile de subordonare şi de integrare dintre strategiile generale de întreprindere care au
în vedere, aria afacerilor, precum şi domeniile în care întreprinderea doreşte
să intre sau să se menţină, strategiile direcţiilor de afaceri orientate spre
câştigarea şi păstrarea avantajului competitiv; strategiile de marketing care
definesc atitudinea faţă de segmentul de piaţă şi caracterizează potenţialul
de poziţionare pe piaţă. Toate aceste strategii se constituie într-un proces
continuu, permanent adaptabil, numit proces de planificare strategică, care
are ca obiective: analiza performanţelor întreprinderii şi identificarea viitoarelor oportunităţi şi riscuri; determinarea direcţiilor generale, a obiectivelor şi
strategiilor; gruparea obiectivelor şi strategiilor de dezvoltare pentru fiecare
direcţie într-un portofoliu al întreprinderii1; implementarea, conducerea şi
1

Reid, D.M., Operationalizing strategic planning, în Strategic Management Journal,
1989, nr. 10 (6), p. 553-567.
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adaptarea direcţiilor şi strategiilor generale pentru realizarea obiectivelor
generale şi pe direcţii de afaceri.
În procesul de planificare strategică responsabilităţile conducătorului
de marketing includ participarea la formularea strategiei generale de întreprindere, alături de dezvoltarea strategiilor de marketing1, pe una sau mai
multe direcţii de afaceri, în concordanţă cu obiectivele generale. În condiţiile
în care mutaţiile în mediul economic sunt foarte rapide (de cele mai multe
ori ele generând blocaje pentru întreprinderi), procesul de planificare strategică îşi face cu greutate loc. Ca urmare, întreprinderile sunt silite să efectueze permanente modificări de ordin tactic şi nu strategic, motivate fiind de
dorinţa de supravieţuire.
Procesul de planificare strategică se desfăşoară potrivit diagramei flux
din figura nr. 5, în care sunt indicate principalele faze ale procesului, precum
şi structurile întreprinderii ce sunt implicate în proces. Parcurgerea atentă a
acestui proces poate releva natura şi scopul eforturilor de marketing pe planul strategiilor.

Figura nr. 5. Procesul planificării strategice
1

Peter F. Drucker menţionează că marketingul este atât de fundamental încât poate fi
considerat o funcţie separată (sau o formă separată de calificare a muncii) încorporată
în afacere tot atât de mult ca funcţia de producţie sau de personal (Drucker, P.F., Management: Tasks, Responsabilities, Practices, New York: Harper and Row, 1974, p. 63).
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Punctul de pornire al planificării strategică îl constituie obiectivele şi
strategiile generale prin care consiliul de administraţie evidenţiază raţiunea
de a exista care dispun pentru a se înscrie în aceste domenii. Sarcinile care
revin în contextul menţionat organului de conducere sunt de a decide produsele şi zonele de piaţă pe care întreprinderea urmează să le abordeze.
Domeniile şi obiectivele întreprinderii prefigurează o imagine pentru obiectivele planificării. În plus, analiza strategică efectuată trebuie să indice nivelele suplimentare care apar ca urmare a unor schimbări de domenii şi obiective. De regulă, deciziile referitoare la reorientarea domeniilor şi obiectivelor
sunt rare, dar, devine frecvent necesară ajustarea nevoilor pentru a rezista
noilor condiţii în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea1. În continuare, procesul de selecţie specific analizei strategice defineşte direcţiile de
afaceri, care nu sunt altceva decât o identificare sistematică a oportunităţilor
şi surselor de risc ce pot influenţa viitorul întreprinderii. Împreună cu o serie
de alte informaţii relevante (referitoare la producţie, la nivelul costurilor, la
nivelul de calificare a forţei de muncă etc.) cu care pot fi combinate, ele pot
servi unor decizii curente mai bune pentru valorificarea oportunităţilor apărute şi micşorarea riscurilor.
Analiza strategică implică evaluarea performanţelor prezente, financiare şi de piaţă, în sferele producţiei şi ale pieţei, ce servesc apoi pentru evaluarea oportunităţilor şi riscurilor viitoare în aceste sfere2. Ea include, de
asemenea, căutarea şi evaluarea oportunităţilor pentru noi produse şi pieţe
care nu fac încă obiectul afacerilor întreprinderii. Una dintre dezvoltările majore în analiza strategică o constituie analiza şi decizia pe direcţii de afaceri,
care pot fi constituite la nivelul întreprinderilor într-un portofoliude direcţii de
afaceri. Fiecare din acestea are elemente caracteristice ce pot deveni în
viitor atractive pentru unitatea economică. Planificatorul strategic studiază
componentele afacerii atât din punctul de vedere al produsului şi pieţei, cât
şi din punctul de vedere al interacţiunii cu alte direcţii de afaceri. Pentru a
identifica performanţele fiecărei direcţii, el combină oportunităţile analizei de
piaţă cu capabilităţile financiare ale direcţiei de afaceri. Pe baza lor planificatorul strategic poate decide care dintre direcţiile de afaceri este fezabilă.
Analiza strategică este apoi aprofundată prin analiza de marketing care
identifică dimensiunile pieţei. Această analiză abordează, în ordine: analiza
segmentelor de cumpărători, a concurenţei şi previziunea tendinţelor viitoare. În procesul planificării strategice sunt necesare multe elemente de identificare specifice a nevoilor şi dorinţelor consumatorilor. Informaţiile nu se pot
obţine decât prin delimitarea precisă a segmentelor componente ale pieţei şi
1
2

Freeman, R.E., Strategic management; A stakeholder approach, Boston, Pitman
Publishing, 1984.
Fredrickson, J.W. (editor), Perspectives on strategic management, New York; Harper
Business, 1990.
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a nevoilor specifice pentru fiecare în parte şi, bineînţeles, a produsului sau
produselor care pot satisface aceste nevoi. Se crează, astfel, un concept
nou – piaţa produsului – prin intermediul căruia se asigură o orientare a
eforturilor ulterioare.
Pe baza analizei de marketing sunt, apoi, constituite pentru fiecare
piaţă de produs, în funcţie de importanţa pe care i-o acordă decidentul, strategiile referitoare la ţintele de piaţă. Acestea, la rândul lor, vor fundamenta
strategia poziţionării pentru programul de marketing. El se prezintă ca o
combinaţie între strategiile de produs, de canale de distribuţie, de preţuri şi
de promovare, selectate de directorul de marketing pentru a poziţiona întreprinderea în raport cu competitorii săi în procesul de satisfacere a nevoilor
şi dorinţelor segmentelor ţintă de piaţă. Primul pas în dezvoltarea strategiei
poziţionării constă în decizia referitoare la modul în care va fi atinsă fiecare
ţintă de piaţă. El implică adesea o stabilire a obiectivelor de marketing la
fiecare nivel organizatoric. Obiectivele generale – pentru care funcţia de
marketing este total sau parţial responsabilă – indică, la modul general, nivelul de performanţă ce trebuie realizat. Pentru definirea strategiei poziţionării este necesar un set de obiective specifice pentru fiecare ţintă de piaţă.
Un punct important de decizie în planificarea strategică se referă la
modul cum sunt sincronizate planurile de la diferite niveluri. Pentru a delimita precis responsabilităţile, considerăm oportună o prezentare succintă a
lor. La nivelul cel mai ridicat se situează planul strategic general care indică
domeniile, obiectivele şi strategiile majore pentru realizarea obiectivelor generale. O parte importantă a acestui plan o constituie analizele financiare şi
proiecţiile viitoare ale activităţilor fundamentale ale întreprinderii. Decizia
referitoare la acest plan este de competenţa consiliului împuterniciţilor şi a
consiliului de administraţie. La nivelul imediat următor se situează planurile
strategice ale direcţiilor de afaceri care sunt de competenţa consiliului de
administraţie şi a consiliului director (sau a consiliului executiv). Fiecare din
ele include direcţiile şi obiectivele direcţiei de afaceri şi planurile funcţionale
care indică cum îşi realizează aceasta obiectivele sale.
Subordonat planului strategic al direcţiei de afaceri este planul strategic de marketing în care sunt specificate strategiile pentru ţintele de piaţă,
obiectivele şi strategiile poziţionării pentru programul de marketing. El mai
cuprinde şi proiectarea organizării de marketing necesare şi analiza financiară suport. Odată cu acesta, nivelul strategic al planificării se sfârşeşte şi se
trece la nivelul tactic prin construirea planului de marketing pe termen scurt.
El translatează strategiilor majore, care sunt descrise în planul strategic de
marketing, în planul anual sau pe termen mai scurt, conţinând acţiuni specifice, responsabilităţi, programarea activităţilor în timp şi limitele de timp maxime. Odată construite aceste planuri, se trece la urmărirea realizării lor întrun proces de evaluare, care este continuu deoarece şi condiţiile de piaţă
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sunt în modificare continuă. Prin evaluare, se observă şi se corectează gradul de precizie al prevederilor planurilor strategice de la diferite niveluri.

5.3. Selecţia strategiilor şi definirea programelor de afaceri
Componenţă fundamentală a managementului strategic, marketingul
strategic este cel care indică etapele ce trebuiesc realizate pe planul produsului şi pe planul pieţei pentru obţinerea de poziţii trainice în diferitele segmente de piaţă. În întreprinderi managementul strategic cuprinde trei categorii1 de strategii: a) strategii la nivelul întregii întreprinderi; b) strategii la
nivelul domeniilor şi direcţiilor de afaceri; c) strategii la nivelul sectoarelor
funcţionale (marketing, producţie, financiar, personal etc.). În fiecare din cele trei categorii primează aspectele legate de esenţa economică a afacerilor
şi mai puţin aspectul tehnic. Astfel, la primul nivel – al întregii întreprinderi –
conducerea strategică trebuie să îşi definească clar domeniile în care organizaţia va continua să se menţină şi alocarea sau restructurarea de investiţii
pe care o implică. Aici sunt evidenţiate toate resursele potenţiale ale întreprinderii pentru susţinerea unor avantaje competitive. Ea trebuie să construiască, totodată, strategiile generale şi cele ale direcţiilor de afaceri. Etapele
definirii şi selectării strategiilor în această primă fază sunt: definirea domeniilor şi obiectivelor, evaluarea situaţiei întreprinderii din punctul de vedere
al resurselor financiare, materiale şi umane, definirea direcţiilor de afaceri,
construirea strategiilor generale, analiza şi stabilirea strategiilor direcţiilor de
afaceri. În procesul de stabilire a domeniilor generale sunt definite natura şi
scopurile afacerilor ce vor constitui un ghid de orientare important pentru
conducătorii întreprinderii. Opţiunile strategice se referă numai la viitorul
întreprinderii şi implică o foarte serioasă analiză şi evaluare a capabilităţilor,
resurselor, oportunităţilor şi problemelor generale care concură la definirea
domeniilor ei de viitor. Ele sunt etapa cheie a desfăşurării procesului de planificare strategică. În principiu, datorită nivelului lor foarte general, domeniile
de orientare a activităţii întreprinderilor se modifică extrem de rar. În actuala
etapă a tranziţiei, în care instabilitatea a dus economia în pragul unui blocaj,
pentru fiecare agent economic se pune cu acuitate problema supravieţuirii.
Ca urmare, conducerile întreprinderilor sunt puse în situaţia de a modifica
permanent domeniile şi obiectivele generale de activitate, în condiţiile în
care structurile lor organizatorice rigide nu sunt pregătite să facă faţă acestor schimbări. Indiferent, însă, de complexitatea blocajului economic, de
gradul de instabilitate a pieţei, selectarea strategiilor trebuie să ţină cont de
scopurile existenţei întreprinderii şi de responsabilităţile pe care consiliul de
1

Conant, J.S.; Mokiva, M.P.; Varadarajan, P.R., Strategie types, distinctive marketing
competencies and organizational performance; A multiple measures-based study, în
Strategic Management Journal, 1990, nr. 11(5), p. 365-383.
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administraţie le are faţă de proprietari, angajaţi şi societate; nevoile consumatorilor care sunt satisfăcute de produsele oferite de întreprindere, gradul
de specializare pentru fiecare piaţă a produsului, diversificarea segmentelor
de pieţe de produs şi costul diversificării, performanţele aşteptate de conducere, nivelul tehnologic, rolul cercetării-dezvoltării etc. Pe un al doilea plan,
ca efect al intercondiţionării relaţiilor dintre agenţii economici, mai mult sau
mai puţin afectaţi de criza economică, definirea şi selectarea strategiilor generale, de direcţii de afaceri şi de marketing trebuie să aibă în vedere alternativele de dezvoltare ale domeniilor de orientare ale întreprinderii. Ele pot fi
dezvoltate potrivit schemei din figura 6. Conform acestei diagrame decizionale, în procesul de evaluare a situaţiei întreprinderii (etapa 1 din procesul
descris în figura nr. 5), fiecare domeniu de bază al activităţii este supus unei
analize care are drept scop identificarea şi evaluarea perspectivelor acestuia şi în funcţie de costurile viitoare care se estimează că vor apare. În faţa
fiecărui domeniu stau două opţiuni strategice: dezvoltarea şi diversificarea.
Opţiunea pentru dezvoltare este rezultat al perpetuării unor condiţii de piaţă
favorabile pentru domeniul respectiv. Cazul cel mai fericit este acela al existenţei unei pieţe în continuă dezvoltare şi, ca urmare, întreprinderea trebuie
să manifeste preocupare pentru mărirea ofertei-componentă a unei strategii
de consolidare a poziţiei pe piaţă. Cea de a doua componentă strategică a
dezvoltării poate fi generată de stagnarea pieţei, şi, în acest caz, sunt afectate strategiile de marketing care trebuie să-şi stabilească, ca obiectiv cucerirea de noi pieţe pentru produsul sau produsele existente în structura ofertei. Potrivit acestei opţiuni, se reduce riscul generat de dependenţa de o
singură piaţă, utilizând în acelaşi timp capabilităţile tehnice de producţie
existente în întreprindere. Ea implică, însă, asigurarea resurselor necesare
expansiunii pe noi pieţe.
O a doua opţiune strategică, a diversificării, o constituie crearea de
noi produse pentru satisfacerea unor nevoi identificate pe pieţe existente.
Comparativ cu celelalte opţiuni însă, riscul creşte, deoarece diversificarea
implică eforturi de cercetare-dezvoltare şi producţie, în condiţiile în care se
menţine dependenţa de o singură piaţă. Avantajos este faptul că, pentru
noul produs, poate fi extins mixul de produs utilizat deja de o întreprindere
pe piaţa în discuţie. Cu alte cuvinte, prin utilizarea în comun cu produsul
existent a canalelor de distribuţie, a suporturilor promoţionale, a cercetăriidezvoltării, se pot crea condiţii unor avantaje competitive pe o piaţă cunoscută.
Cea de a doua mare direcţie de orientare a activităţii unei întreprinderi, cu mare probabilitate de realizare în condiţiile actuale, o constituie diversificarea. Este o opţiune strategică cu un risc foarte ridicat deoarece implică reorientarea întreprinderii către domenii noi.
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Figura nr. 6. Procesul selectării strategiilor
În economiile de piaţă opţiunea strategică a diversificării este un element obişnuit ce derivă din dinamismul pieţelor, din jocul diferit al cererii şi
ofertei de la o piaţă la alta. În condiţiile actuale ale economiei noastre, o opţiune de diversificare incumbă asumarea unui risc foarte mare deoarece prin
aceasta se face o trecere de la o piaţă care oferă un viitor incert, către o altă
piaţă care încă nu poate oferi garanţii unei certitudini referitoare la manifestarea liberă a factorilor ei. Dacă, în economiile de piaţă, diversificarea are la
bază o evoluţie ascendentă a posibilităţilor financiare şi, ca urmare, a competitivităţii, în economia noastră ea nu poate avea la bază decât o strategie
a supravieţuirii în condiţiile în care resursele materiale şi de capital sunt
foarte limitate.
Diversificarea poate avea ca primă opţiune strategică abordarea unor
domenii colaterale domeniului actual de bază al întreprinderii. Ea are avantajul că, în mare parte, pieţele, pe care întreprinderea urmează să acţioneze, sunt în bună măsură, cunoscute, deoarece, până în prezent, au avut
statutul de pieţe indirecte şi au constituit obiect de cercetare pentru eforturile de marketing ale întreprinderii. În această situaţie, întreprinderea trebuie
să-şi reconstruiască, în procesul reevaluării posibilităţile sale strategiile generale, strategiile direcţiilor de afaceri şi, în mare parte, strategiile de marketing. Cea mai dificilă problemă a acestei opţiuni o constituie evaluarea cos-
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turilor diversificării, deoarece, în bună măsură, ea solicită o evaluare a fluxurilor viitoare, în condiţiile evoluţiei incerte a etalonului bănesc, datorită procesului inflaţionist.
Cea de a doua opţiune strategică a diversificării o constituie abordarea de noi domenii de activitate pentru întreprindere. În actualele condiţii,
această opţiune implică riscul cel mai mare deoarece întreprinderea este
pusă în situaţia de a acţiona pe una sau mai multe pieţe noi, despre care, în
cele mai multe din cazuri, nu posedă cunoştinţe suficiente, să-şi asimileze
procese de cercetare-dezvoltare şi tehnologii noi şi, prin aceasta, să valorifice, în mare parte, potenţialul tehnic, productiv şi de inteligenţă pe care îl
posedă. Procesul de planificare strategică devine, astfel, mult mai complex,
deoarece angajează, la un nivel maxim posibil, resursele de cercetaredezvoltare, producţie, financiare şi de marketing ale întreprinderii. Concomitent, are loc şi o creştere corespunzătoare a gradului de incertitudine.
Strategiile generale şi direcţiile de afaceri, formate în funcţie de opţiunile strategice, devin componente ale planului general al întreprinderii, plan
în care sunt trasate direcţiile principale de orientare a activităţii întreprinderii,
precum şi resursele proprii şi atrase fiecărei direcţii în parte. Elaborarea lui
este de competenţa consiliului de administraţie al întreprinderii.
În etapa următoare, se trece la elaborarea planurilor pentru direcţiile
de afaceri care sunt în atribuţiile consiliului director şi se desfăşoară pe fiecare direcţie de afaceri, strategii financiare, de producţie, tehnologice şi de
marketing. Acestea fac însă legătura între nivelul strategic şi nivelul tactic.

5.4. Căi şi modalităţi de dezvoltare a marketingului strategic
în întreprinderi
Asimilarea activităţilor de marketing cu structura întreprinderii este un
proces mult mai complex decât o simplă integrare, întrucât ele formează un
sistem care facilitează relaţia întreprinderii cu mediul ambiant. Ca urmare,
introducerea sa este condiţionată, pe de o parte, de perfecţionarea mecanismelor economice, iar, pe de altă parte, de perfecţionarea funcţiilor interne
ale agenţilor economici. Menţionăm că procesul de introducere şi integrare
a funcţiei de marketing în structura întreprinderii, trebuie să înceapă prin
acceptarea de către manageri a obiectivului acesteia creşterea beneficiilor
întreprinderii prin satisfacerea în condiţii cât mai bune a cererii manifestate
pe piaţă.
Privind procesele economice din optica de marketing, care porneşte
de la necesitatea satisfacerii cererii, către asigurarea cu materii prime, tehnologie şi forţă de muncă adecvată a producţiei, pot fi evidenţiate principalele căi şi mijloace de dezvoltare a marketingului strategic, condiţie esenţială
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de adaptare şi dezvoltare a întreprinderilor în actuala etapă de tranziţie la
economia de tip concurenţial.
O primă modalitate o constituie accelerarea introducerii relaţiilor de
piaţă. Un prim pas ar trebui să se materializeze în renunţarea la repartiţii
care încă se mai menţin în unele ramuri şi subramuri industriale, sistem care încorsetează întreprinderile în mişcarea lor autonomă şi le menţine într-o
specializare strictă, rigidă1. În acest scop se impune:
− crearea unui sistem independent (neguvernamental sau guvernamental în condiţiile în care guvernul rămâne neutru) de informaţii
de piaţă, în măsură să ofere agenţilor economici informaţii referitoare la mărimea pieţei, dimensiunile concurenţei, preţuri practicate, specificitatea pieţei. Existenţa acestuia va putea permite realizarea uneia din cele patru condiţii ale existenţei concurenţei şi
anume, accesul egal şi liber al tuturor agenţilor economici la informaţii de piaţă, şi totodată, ar oferi întreprinderilor posibilitatea de a
învăţa cum sunt prelucrate spre a fi utilizate aceste informaţii. De
asemenea, întreprinderile vor putea cunoaşte care este evoluţia
cererii pentru produsele pe care le oferă sau pe care intenţionează
să le ofere;
− reorientarea întreprinderilor către piaţă, care se va realiza prin sprijinirea firmelor în crearea de compartimente specializate de marketing pentru investigarea pieţei şi utilizarea strategiilor şi tacticilor de
piaţă. Totodată, se impune diversificarea unor procese de pregătire şi perfecţionare a specialiştilor din aceste compartimente;
− restructurarea ofertei în funcţie de cerinţele pieţei (care este condiţionată de crearea sistemului independent de informaţii de piaţă şi
de efortul de reorientare a firmei către piaţă) va marca finalizarea
procesului de adaptare a întreprinderilor industriale la cerinţelor pieţei şi le va furniza motivaţia adaptării.
− creşterea nivelului de pregătire al managerilor care vor trebui să
facă faţă noilor condiţii creşte de generalizarea cadrului concurenţial; de nivelul de competenţă al managerilor depinde viitorul întreprinderilor.
O a doua cale o constituie controlul proceselor tehnologice şi a costurilor. Ea derivă din necesitatea asigurării unei ritmicităţi în ofertă, cu atât mai
mult cu cât nu se întrevede posibilitatea imediată a unor investiţii masive
pentru retehnologizare. Mărime a ofertei va fi obţinută în continuare pe
seama actualei baze tehnico-materiale. Modalitatea menţionată se va realiza prin:
1

În etapa actuală a tranziţiei la economia de piaţă există germeni de relaţii de piaţă care
acţionează în paralel cu relaţii generate de sistemul de comandă.
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− redistribuirea resurselor materiale şi umane pe procese tehnologi-

ce, care să aibă ca finalitate o ofertă vandabilă, într-o primă etapă,
şi o creştere a calităţii acesteia într-o etapă următoare. În concordanţă cu procesul de restructurare a ofertei în funcţie de cerinţele
pieţei, această cale va avea ca efect creşterea gradului de adaptabilitate a producţiei firmelor industriale la modificările cererii;
− crearea la agenţii economici a unor preocupări pentru urmărirea
strictă a postcalculaţiilor. Până în prezent, în toate situaţiile întâlnite organele superioare, chiar şi în studiile de fezabilitate solicitate
cu prilejul transformării întreprinderilor industriale în societăţi comerciale, marea majoritate a agenţilor economici au utilizat informaţii din antecalculaţii de preţ în evaluările făcute.
Ori, antecalculaţiile nu sunt decât preliminări care nu reflectă comportamentul în evidenţierea costurilor ca efect al desfăşurării producţiei. În plus,
ele nu permit identificarea corectă a pragului de rentabilitate, precum şi a
zonelor cu nivel de rentabilitate ridicat.
Pe un al treilea plan se situează asigurarea condiţiilor materiale ale
proceselor de producţie, ceea ce constituie una din imperativele asigurării
continuităţii producţiei. Marea majoritate a agenţilor economici acuză lipsa
de materii prime, lipsă care se datorează unei multitudini de cauze, printre
care pot fi enumerate: penuria la unele materii prime, condiţionări în livrare,
insolvabilitatea agenţilor economici, preocuparea pentru obţinerea unor preţuri în măsură să acopere pierderile din procesele de producţie ale furnizorilor de materii prime. Printre căile menite să asigure dispariţia acestei cauze
pot fi enumerate:
− eliminarea sau negocierea pe cât este posibil a condiţionărilor în livrare, care sunt, în cele mai multe cazuri efect al situaţiei de monopol a furnizorilor, ce îşi transferă, astfel, o parte din efectele lor
nefavorabile asupra beneficiarilor. De asemenea, se impune necesitatea ca societăţile comerciale să aibă posibilitatea de a dispune
de fonduri valutare sporite, pe care să le utilizeze în scopul aprovizionării din import cu materii prime şi piese de schimb;
− deblocarea sistemelor de decontări în scopul asigurării viabilităţii
agenţilor economici. Pentru aceasta, însă, este necesar ca băncile
să fie preocupate nu numai de protecţia lor la risc, ci şi de protecţia
societăţilor comerciale, transformându-se, astfel, din organe de
control financiar, în agenţi de stimulare a iniţiativei economice.
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